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voorgevallen in de Christelyke Kerk, zedert het
Hetbegin
der twaelfde, tot op het einde der zestiende
dit Deel,

Eeuwe', ontvouwt de I-Ioogleeraer in
óp dezelfde wyze,. als by de vroegere Gefchiedenisfen voorgedragen heeft, met betrekkinge zo tot den in- als uitwendiger
flaet der Kerke. Ene menigte van gewigtige gebeurtenisfen, beide in -de GI'iekfche en Latynfche Kerk, geduuretide het eerst behendige verval, en de voorts eindelyke herleving der .Geleerdheid,' met de daer uit ontdane hervorming der Christelyke Lere, en derzelver uitwerkzelen,
in vele gedeelten van Europa, levert den kundigen 1/enema een overvloed van ftoíi'e , die by in ene behoorlyke
orde fchikt, en met de vereischte naeuwkeurigheid nagáet.
Van dit alles verleent zyn Hoogeerwaerde een duidelyk
verflag, zo verre hem de Gefchiedkunde toelicht; 't welk
by voorts vergezeld doet gaeri van oordeelkundige aenmerkiugen, die deze zyne voordragt van de Kerklyke Gefchiedenis bovenal leerzaem maken. Zie hier, tot een voor
geen by ons onder 't oog-beld,htofzakyvn'
brengt, ten opzichte van de Orde der Tempeliers, welker
vernietiging, in den jare 1307, niet minder merkwaerdig
is, dan de affchaffing van enige Geestlyke Orde , in latere
dagen.
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De zogenaemde Heilige Oorlog, of de Kruisvaert naei
't I-Ieilige Land, op het •afloopen van de elfde Eeuw aengevangen, niet de daerop volgende verbittering der Saracenen, gaf eerlang aenleiding, tot de instelling van enige
Geestlyke Krygsordes, welker Leden ook inzonderheid gefcliikt, waren, om de Bedevaertgangers, en het Christendom , in die Gewesten , met krygswapcnen, tegen het Ongeloof, te befchermen, en te verdedigen; waer onder ook
de opgemelde Orde der Tempeliers. Men leid die benaming af van de hun eerst verleende verblyfplaets in eruzalem; zynde een Vorstlyk Gebouw, de Tempel Salomons
geheeten, in dc nabyheid der Kerke van Jeruzalem, die
men den Tempel *des Heeren noemde. Van daer de naeui
van Tempeliers; en uit dien hoofde werden ook vervolgens'
de Gebouwen, door Leden dier Orde, in Europa, bewoond, Tempels gcheeten. Deze Orde , in den jare r i rS
inbeffeld, en tien Uren later, door de Kerkvergadering van
Troijes, bevestigd, heeft zich in den Heiligen Oorlog by
uiitilck onderfcheiden ; en is wel dra , zo in getal- van aenzienlyke leden , als in grootheid van tydlyk vermogen , bovenmate toegenomen; doch tevens met dit gevolg, dat
hunne trotsheid en weelde hand over hand grouter kvierd.
Het een en 't ander klom , na verloop` van ongeveer honderd en vyftig jaren , tot zulk ene hoogte , da het den
Vorfien in 't oog liege, en eindelyk hunnen val, veroorzaekte ; die inzonderheid bewerkt werd , door Philippus
den Schonnen, Koning van Vrankryk.
Volgens liet eenparig getuigenis der Schryveren van dien
tyd, deed deze Vorst alle de Tempeliers, door geheel
Frankryk , op één en denzelfden dag , den 13 October 1307,
ja, als 't ware, op liet zelfde uur, in de gevangenis wer=
pen. Zommigen íchryven deze aenmerkelyke gebeurtenis
toe aen beíchuldigingen , die twee Leden der Orde, welken, om hunne wanbedryven gevangen genomen, tegen
de Orde ingebragt en by den Vorst aengedrongen hadden;
ten einde zyne gsnist voor zich te winnen. Doch anderen
fpreken algemener van befchuldigingen , die den Vorst
eioor vele getuigen , waer onder ook zodanigen, die tot
de Orde behoorden, aengekondigd waren. De tegen hen
ingebragte befchuldigingen klaegden hen aen, als verzakers van den Christelykeli Godsdienst , die van daer finaedlvk den fpot dreven, met alles wat de Christenen heilig
achtten : als zodanigen die zich schuldig maekten aen ene
foort van Qfgodifche plechtigheden; onkuifche bedryven
pleeg-
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pleegden, en zich zelfs onderling niet Sodomie bezoedelden; verbindende zich allen , door de fterktie vervloeking ,
en onderwerping aen de gedreigde ftraf, tot ene volfirekte
geheimhouding hunner wanbedryven. Koning Philippus gaf het onderzoek hunner zake over aen het Franfclhe Geregtshof der Inquifitie; en, naer uitwyzen van deszelfs handelingen, hebben ze merendeels beleden fchuldig
te zyn; enigen gewillig, maer anderen op gedane beloften
en in 't werk gehelde pynigingen; onder welke laettien 'er
waren, die hunne belydenis , tot op het ondergaan der
dood(traflè, fiandvastig herroepen, en de onfchuld der Orde openlyk betuigd hebben. Paus Clemens de V nam het
zeer kwalyk 3 of hield zich ten minfte zo, dat de Koning
dit, zonder hem te kennen, te werk geteld had; bewerende dat zodanig ene zaak voor zyne Regtbank gebragt
moest worden. De Koning, fchoon by eerst zyn ongenoegen over 's Paufen eisch te kennen Have, was hem
evenwel voorts ten ' wille, en zond hem ettelyke Tempeiiers , om door hens onderzogt te worden. Men twyfelt
deswegen niet, bf dit verfchil tusfehen den Paus en den
Koning is flegts een uiterlyk voorgeven, en een relnaekt
inisvet(land geweest. De uitflag was even dezelfde, als
die der voorige onderzoekinge; en hierop werd 'er, in 's
Paufen naeen, een algemeen ;=eregtlyk. Onderzoek bevolen,
èn werktlellig gemaakt; dat, op verfcheiden Kerkvergade•
ringen hier en daer in Vrankryk, de veroordeling der
Tempelieren ten gevolge had. I-n de uitvoeringe der flraf
fe handelde men op de ene plaats wel gefirenger, of Wat
gematigder dan op de andere; met minder of meerder onderfcheid niet alleen van openbaer fchuldigen en onfchuldigen, tfiaer ook van zulken die gewillig of op de pyniging zich fchuldig erkenden, en hunne belydenis herriepen, met blykgeving hunner onfchuld. Doch een groot
aental van Tempeliers werd op verfchillende wyzen ter
doodftraffe gedoemd, en velen werden openlyk door Beulsbanden verbrand.
Zodanig een lot ondergingen de Tempeliers, niet alleen
in Vrankryk, rnaer ook in andere Gewesten van Europa,
byzonder in Spanje, Portugal, Engeland en elders. Koning Philippus naemlyk had bykans allerwegen enige perfoonen afgezonden, om de Christen.Vorflen tegen de
Tempeliers op te ftooken. En Paus Clemens liet alomme
Kerkvergaderingen tegen hen beleggen , mitsgaders hen gere<ytlyk onderzoenen, tot dat by eindelyk, op ene algeme4z
ne
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ne Kerkvergadering te klienne , in 't jaer I 3 I I , de gehele
Orde der Tempeliers volftrekt vernietigde. By die gelegen
werden ook alle hunne Goederen aen de Pauslyke be--heid
fchikkinge overgelaten; ze vervielen voorts gedeeltlyk aen
ene andere Geestlyke Krygsorde, 7o1ianniten of Rus pitaliiirs , en in later tyd Ridders van Malta, geheten; en ge
welker gebied dezelven zich-deltykanVorf,i
bevonden. Van dien tyd af Ploeg men allerwegen de
handen aen de goederen der Tempeliers, en behandelde hunne perfoonen wreedlyk (*) : ze werden alomme door
geheel Europa gevangen genomen , en met pynigende
dwangmiddelen onderzogt :^ velen werden aen de vlammen
overgegeven, en uit het Vaderland gebannen, of geraakten
nog in andere Kloosters. 'Er verliepen zeven volle jaren,
met de uitrooijing dezer Orde; die dus den tyd van 196 jaren fland gehouden heeft; als zynde ingefleld in den jare
1118, en ganschlyk vernietigd, in den jare i^r4.
De Hoogleeraer het be}oop dezer GefcInedenisfe ontvouwd hebbende, tekent 'er by aen, dat men , zo wel toen
als in latere dagen, zeer verfchillend geoordeeld heeft, over
de regtmatigheid dezer handelingen , en over de reden die
den Koning van Vrankryk en den Roomfchen Paus, zo ze
ílaetkundige redenen hadden , daer toe bewoogen. Een aental van Autheuren die de Tempeliers in 't .algemeen fchuldig
verklaren, of grootlyks onfchuldig houden, worden hier
opgenoemd; en zyn Floogeerwaerde deelt ons verder nog
snede, het voornaemlte, dat men, niet zonder enige fchytrbaerheid, ter verontfchuldiginge der Tempelieren ingebragt
heeft. In het ontvouwen en nagaan dezer pleitreden
voor derzelver onfchuld, toont by ons, met een welwik
verre dezelven de Tempeliers begun--hendorgl,i
fligen, doch in hoe verre zy echter niet daedlyk ter gehe'.
Ier verontfchuldinge der Orde (trekken. By ftaet gereedlyk
toe, dat de handelwyze, en van den Koning en van dews
Paus, niet in alle delen regelmatig is, dat ze zekerlyk, in
velerlele opzichten, te overhaestig, te onvoorzichtig en te
gewelddadig to werk egaen zyn , mitsgaders dat flaetkundige reden hier mede gewerkt hebben; dan met dit alles;
zegt

() Van het voorgevallene hier te Lande, omtrent de Tem_
peliers, in "die dagen, vind men geen voldoenend bericht; alleenlyk weet neen dat ze te Zierikzee, in den jare 1312, -c p
éénen nacht, gewelddadig vermoord zyn, in gevolge van een
geregtlykelt last. Zie Boxhorn, Nederl. Eist.
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zegt hy, is hunne onfchuld niet bewezen; waertegen bovenal opkomen , de niet wel loochenbare bewyzen , dat
zommigen der Leden althans daedlyk fchuldig waren aen
verregaende wanbedryven.
Zegt men eindelyk, 't geen misfchien in dit geval by
zommigen het meest knelt; „ 't fchynt ongeloovelyk te
„ wezen, dat ene gehele Orde zo zeer van den Christe„ lyken Godsdienst afgeweken zou zyn, en zich aen zul
misdaden fchuldig gemaekt zou hebben -,ltevrgand,
„ als hier aen deze Orde te last geleid worden ;" zo wil
de Hoogleeraer, dat men het volgende in opmerking neme.
(i.) Wat Rykdom en Weelde te wege kunnen brengen.
(2.) Hoe groot een zedelyk bederf 'er diestyds onder alle
Geestlyke Ordes heerschte. (3.) Dat onkuifche misdaden
en bedryven, zelfs tot het plegen van Sodomie toe, door
vele eeuwen , maer al te gemeen geweest is, onder de
Geestlyken, en dezulken, die zich door de gelofte der onthoudinge verbonden behoorden te agten. (4.) Dat,éene Orde gezegd kan worden bedorven te wezen, fchoon niet alle
derzelver Leden aen de haer te last geleide euveldaden fchuldig zyn; waervan de gefchiedenis der uitrooijinge dezer
Orde ten voldoenden getuige (trekt. --- Men mag hier
byvoegen, (vervolgt zyn Hoogeerwaerde,) dat de ene en
andere Gefchiedfchryver ook wel eens gewag maekt van hun
aengetygde misbedryven, die men in de papieren van het
Geestlyke Geregtshof niet gemeld vind. 'tLou.daerenbóven ook kunnen zyn , dat hunne verfniading van de Crucifixen en Beelden der Heiligen , mitsgaders hunne veronagtzamiug van het formulier der wydinge der Avondmaelstekenen, aenleiding gegeven hebben, om hen te befchuldigen,
dat zy het Christelyke geloof verzaakten. Edoch ,
wat hier van zyn moge, 't gaat ook bykans alle geloofwaerdigheid te boven , dat de Koningen en de Paus zamengeflemd zouden kunnen hebben, om deze Orde te vervolgen
en te vernietigen; als mede dat ze de overige Prelaten op
hunne zyde gekregen, en de zaek ter uitvoeringe gebragt
zouden kunnen hebben, indien deze verfchriklyke héfchuldigingen geheel en al valsch geweest waren , en de Tempeliers niet alomme in een Hechten naera ftonden.
Ten laettle Dek de Hoogleeraer zyne eigen gedachten
deswegens aldus voor. (i.) Men kan niet wel twyfeleu, of
aen de ene zyde zal het merendeel der Orde zich aen ver
ja den fpot gedre--regandwbyvfchuligemakt,
ven hebben, met zodanige zaken, welken diestyds heilig
A3
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geagt werden, als daer zyn de Crucifixen en de Beelden
der Heiligen; en, aen de andere zyde, zullen de Itoningen , benevens de Paus, der Orde een kwaed hart toegedragen, en daer door van de gelegenheid on dezelve uit
te rooijen, hun door de bedrevene misdaden aen de hand
gegeven, gretig gebruik gemaekt hebben. Het een en 't
ander is uit het gantfche verband der gefchiedenisfe duidelyk genoeg af te nemen. (a.) Ook is het my meer dari
waerfchynlyk, dat mén geen behoorlyke onderfcheiding in
agt genomen zal hebben', tusfchen wezenlyk bedreven of
valschlyk aengetygde misdaden; en zo ook niet tusfchen
fchuldigan of onfchuldigen. En nu in onze dagen is het
onmogelyk te beflisfen, in hoe verre die befchuldigingen
waer of valsch, wie fchu]dig of onfchuldig geweest zyn;
men behoort, myns agtens, hieromtrent , niet Trithemius,
niet roekloos te bepalen; die in Chron. Hirfaugienf.' op
het jaer 1307 zegt: „ men lei hun ten laste, dat zy, by
„ hunne intrede in de Orde, Christus verlochenden ; of
„ dit waer dan valsch zy, kunnen wy niet beoordelen."
Ondertusfchen fchroom ik niet (3,) te beweren , dat de omtrent hen gehouden regtspleging niet regelmatig geweest
ay; zo, om dat ze allen, zonder ene voldoende rede, op
't fpoedigfle gevangen genomen zyn; als om dat men hunne
zaek in de handen van het Geestlyrke Geregtsjiof, of de Inquifitie, gegeven heeft; en om dat men der Orde gene gele
harer verdediginge vergunde.
-genhidtr

Waarneemingen over het Oosten, uit Reislefchryvingen, tot
opheldering der H. S. door TH. HARMER. Uit liet Engelsch int Roogsduitsch, en uit deeze laatjie taal int Nederduitsch vertaald, en met aantekeningen uit j. E. FABER'S Archa:ol. en andere Schryvers vermeerderd. Thy fde
en Zesde Deel. Te Utrecht, by G. T. v. Paddenburg.
In gr. ogtavo 45o bladz. behalven het Voorbericht en de
Bladwyzers.
de Heer Harmer zyn leerzaem Gefchrift, by ene
Gemerkt
vernieuwde Engelfche uitgave, met verfcheide aenteke-

ningen en ophelderingen vermeerderd heeft, zo is men, hier
te Lande, niet oneigen te rade geworden, om die vermeerderitigen by een te verzamelen, en afzonderlyk ter drukperfe te brengen. Hier door verkrygen de bezitters der Nederdui:fche uitgave mede, 't geen ter meerdere volmaaktheid
t ail
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van 't oorfpronglyke dient; en deze twee bykomende Dee_
-en, die de daer in voorgedragen opmerkingen volledig be-heizen, met aenwyzing van de plaetzen, tot welken zy, in
de Nederduitfche vertaling , betrekking hebben , brengen
dus dezelve ook tot de vereischte voltooijing. 's Mans latere oordeelkundige opmerkzaamheid , onder het lezen van
latere berichten, evenaert zynen voorigen arbeid ; en de Lezer, die met vrucht zyne vroegere aentekeningen heeft nagegaen , zal ook in dezen verfcheiden leerzame byzonderheden ontmoeten. Tot een flael hiervan diene de volgende
nieuwe aenmerking, over der Arabieren gewoonte van de
melk, niet met lepels , maer met de bloote hand , uit de:i
-fchotel te fcheppen, en dus aen den mond te brengen.
„ De Arabiers , zegt hy, zijn niet gewoon hunne melk
met lepels te eten. Zij Reken de handen in de melk, wel
bouten fchotel, voor hen that, en zo {lurpen-ke,in
dij dezelve flit de vlakke hand. DE BRUIN zag vijf of zes
Arabiers op deze wijze, aan den Nijl, toen hij op dezen
vloed naar Cairo voer, met elkander melk eten. Maar zulks
js, in deze landen, iets gemeens; gelijk dan ook n'ARVIt*ox meld, dat zy hunne fausfen en foepen op dezelfde wijze eten (*)
„ Men kan, niet zonder grond, vermoeden, dat deze
gewoonte te voren ook onder de Jooden heeft plaats gehad,
en dat SALOMO op dezelve zinfpeelt, wanneer by Spr. XIX.
24. zegt: „ Een luijaart verbergt zijne hand in den fchotel,
„ en brengt dezelve niet weder aan zijnen mond." De Lngelfche vertaling heeft wel in zijnen boezem, [en zo ook
de Nedérd. Vert. in den boezem,] en ARIAS MONTANUS
vertaalt -het door okfel. Doch het is bewezen (t), dat
dit woord anders overal Benen pot, of eenen fchotel Of
iets anders van dien aart betekent, en alleen in den oneigenlijken zin van den boezem of van den okfel kan genomen worden. De reden , waarpnl de geleerden van de eigenlijke betekenis van dit woord afgeweken zijn, en het
zelve in eenera oneigenlijken, en men zou wel mogen zeg
wonderlijken, zin genomen hebben, is mogelijk deze;-gen
wijl zij zig niet hebben kunnen verbeelden, wat het zeggen
„vil, de hand in den fchotel verbergen; en wijl zij zig inbeelden, dat tusfchen eenera fchotel of okfel en den boezem
Benige gelijkheid zweefde. Maar het geen zo duister was ,
maakt
(`) hoyage dans la Palest. p. 205.
j

(7) Li,', PAiRIii, iill. tot Spr. XIX.
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maai;t deze omflandigheid, door de reizigers opgemerkt,
duidelijk. De luijan t, na dat hij zijne hand, olie hij met
melk of Poep gevuld heeft, aan den mond heeft gebragt, doet
zulks niet ten twee^lenmaal; ja wanneer hij dezelve dadelijk in
de melk ,of in de loep gedoopt, en ze daarmede bedekt heeft , zo
is hij te traag, om ze weder daar uit te trekken, en aan den
mond te brengen. Voorzeker een velgetrofen fchilderij, maar
geheel in den Oosteifchen fmaak.
„ Hierbij komt nog, dat SALOMO deze fpreuk , met eemgzlns veranderde woorden; Cap. XXVI. 15. herhaalt,
maar nogthans het woord, dat door boezem vertaald is , behoud. Hieruit fchijnt te blijken , dat hij liet zelve niet jn
zulk eenen verren en oneigenlijken zin genomen heeft, als
men zig ingebeeld heeft; aangezien het eigenlijk woord, dat
van dit geheel onderfcheiden is, op andere plaatzen gebruikt
word, waar van de hand , die in den boezem fleekt, gefproken word, voornaamlijk Pf. LXXIV. ii.
„ Maar het zou misfchien kunnen fchijnen, dat het
gedeelte der gefchiedenis van GIDEON , waarin getoond
word, dat zeer weinigen genegen waren, om op deze wijze
water te drinken, ons in den weg ware, om dit berigt van
de hedendaagfche Arabiers op de oude Israëllers toe te pasden. „ En de HEER (prak tot GIDEON, het volk is nog te
„ veel in getal. Leidze af naar het water, en ik zal ze u
,, aldaar beproeven. Al wie met zijne tong het water lekt,
gelijk een hond lekt, fielt dien alleen: desgelijks dien,
die op zijne kniën valt om te drinken. Toen was het
„ getal der geenen, die gelekt hadden, door hunne hand
„ aan den mond te brengen, drie honderd man; maar al
„ het overige volk had knielende getrokken." Rigt. VII. 4,
S , 6. Indien het onder .de Israëllietcn zulk Bene gemeene
wijze was geweest, de vloeibaare dingen uit de vlakke ha Id
te drinken, gelijk zulks bij de Arabiers nog tegenwoordig
gefchied, zou, dit wel een gefchikt middel geweest zijn,
om hun getal merklijk te verminderen? Zouden 'er onder
tienduizend man maar driehonderd geweest zijn, die lekten?
„ Deze tegenwerping heeft wel eenigen fchijn , doch is
zonder grond. De Arabiers lekken hunne melk en hunne
Poep, maar, niet hun water. D'AnvIEUx meld veel meer
integendeel, dat zij, na dat zij gegeten hebben, van tafel
opílaan, en eenen * goeden dronk uit eene aarden waterkruik doen, of, bij gebrek van dezelve , ,uit eenen lederen zak , dien de een den anderen naar de rij overgecft.
,
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geeft (*). Weinigen der Israëllers , wanneer zij, volgens
gewoon gebruik , hunne melk en hunne foepen uit de han
gelijk de Arabiers, zouden genegen geweest-denfirpt,
zijn, het water op dezelfde wijze te lekken; bijaldien zij
nog daarenboven op die wijze dronken , als de hedendaagfche Arabiers.
„ Twee aanmerkingen zullen dit flak van GIDEON's gefchiedenis volkomen ophelderen. Voor eerst, dat de Oosterfche volken niet gewoon zijn flaande te drinken. BusBacit, de keizerlijke gezant te Konitantinopel, bevestigt
dit in zijne bekende brieven zeer duidelijk (t> Ten
tweeden, dat het lekken met de hand de fchielijkf{e wijze
van te drinken is. D 'ARVIEUX merkt dit uitdruklijk aan,
in zijne naauwkeurige befchrijving der Arabiers van den
berg Karmel, en meld, dat dit veelligt de reden is, waa.om de lepels bij de Arabiers doorgaans niet geagt worden;
naardien het zeer vreemd zou flaan, indien iemand onder
cle geenen, welken zig allen van de handen, in plaats
van lepels, bedienen, met eenen lepel wilde eeten (s).
,. Voor dat ik deze plaats van BUSBECK gevonden had,
wist ik mij in eene bijzondere omftandigheid der gefchiedenis van den Joodfchen Rigter niet tee fchikken; dat al
het overige volk neerknielde, om water te drinken. De
zaak kwam mij zo voor, als wilden zij eerder die hou
aannemen, welke men moet hebbe ^I , als men het-ding
water wil lekken , dan iet anders ; wijl ik 'mij verbeeldde ,
dat de woorden wilden zeggen, dat zij aan den kant van
het water nederknielden om te drinken. Maar de zaak is
nu zeer klaar. Driehonderd man dronken, zo dra zij bij
het water gekomen waren, zo haastig; als zij maar konden, om zonder vertoeving gereed te zijn, out CIDEON te:
volgen. Het overig gedeelte íchepte het water met aarden
kruiken, of lederen fiesfen, of met'eenig ander vat; en
terwijl zij zo nederbukten, dat zij met elkander op hunne
hielen en kniën, of met hunne kniën om hoog voor zig
zaten, (welke beide houdingen een nederknielen om te
drin(*) Voyag. dans is Palest. p.

205.

(t) Epist. 3. p. 169, 170. Aquam --- cesfim fubfidentes bib'rent. Turcis enim bibere, aut vesci aut urinam facere ftantibus, nifi quid cogat, religio eji; fed huec faciunt its demisfis
foxis, ut spud nos redditure lotium mulieres.
(5) Voydg. dans la Palest. P. 205.
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drinken kunnen genoemd worden, fchoon de laatfie. door
bedoeld wordt,) gaf de een den anderen deze
drinktuigen met gemak over, gelijk zij in het gemeen leven gewoon waren te doen, waartoe dan hunne veroorloo.
ving aanleiding gaf. Alzo werden in het eerst 22000 van
hun, dien het aan moed ontbrak, weder te rug gezonden ; en daarop ook de overigen , op Soo wakkere en
vaardige mannen na, die tot de verrigting, waartoe zij
uitgelezen waren , boven alle anderen gefchikt waren;
fchoon hun getal zo gering was, dat zij , zonder den
wonderbaaren bijíland van GOD , voor de raagt der Midianiten volfirekt niet zou hebben kunnen beítand wezen."
JBUSBECK

Verhandeling over de Bezetenen. Door c. V. D. BROEK ,
Predikant in 's Princenhage. Te Utrecht, by A. v. Pad=
denburg en J. M. van Vloten, I782. Behalven de 1/oorrede, 216 bladz. in gr. oftavo.
et gevoelen onzer Hervormde Kerke , over de DemoniH
fche Bezetenen in 't N. ' Verb. op te helderen en to
verdeedigen , mitsgaders dat van Hugh Farmer (*) te

toetfen en te wederleggen, is het ttoofdbedoelde van den
Eerwaer'den van den Broek in dit Gefchrift; en tevens verledigt by zich, wom onze Nederlandfche Overzetting, in
alle de Schriftuurplaetzen, waer men, ' buiten het geval
van de Bezetenen, het woord Demon door Duivel vertolkt
vind, te billyken. Uit dien hoofde is zyne Verhandeling
drieledig, behelzende eerst het íteilig bewyzen der Kerklere, dan de wederlegging van Farmers gevoelen, en eindelylc he billyken dier Overzettinge, Zyn .Eerwaerde behandelt dit onderwerp met alle befcheidenheid,
omtrent de zodanigen die nopens dit Stuk anders denken;
en ítelt zyne gedagten deswegens in zulk ene oordeelkundige geregeldheid voor, dat men zyn Gefchrift wel moge
eenmerken, als dat van een bekwaem Advocaet voor zyne
záek. Gevolglyk , zullen zy, die dit gefchil op nieuw begeren
te onderzoeken, wel doen, met deze wederzydfche Voor
Heren Farmer en van den Broek , onpartydig te-fpraken,d
horen.
(*) Zie wegens 's Mans gevoelen , fledend. Vad. Letteroef.
Vl. U. bl. '380 ---387.
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De ui'tneemendheid der kennisfe van j. en. als een rechte, gei
maklijke en zalige weg, om eene waare bef}endige kragt in
liet Christendom te verkrijgen, door J. L. zIM1V1W IAr ,
Hoogl. in de H. God gel. aan de Koningl. Hodge Sc/mole
te Halle in Saxen. Naar den vyfden Hoogd. druk in 't
Nederd. vertaald, door M. v. WERKHOVEN. linagezien,
en met eene korte hoorreden ter aanprijzinge uit gegee en,
door J. J. LE SAGE TEN BROEK, M. L. 4. Dr. Th. et
Ph. Honorair Iloogl. in de LPijsgeerte en Bed. des God!.
Woords te Roverdam, Lid van de Zeeuwfche en Utrechtfche Genootfchappen. Te Amfierdam , by M. de
Bruyn, I78. Behalven de hoorreden, 2t8 bladz. in
gr. octavo.
,

Werkje worden, volgens den Eerwaerden le Sage
IntenditBroek,
de voornaamfle waarheden van het geloof
en overtui„

„ tot zaligheid, op eene duidelijke, bevallige
gende wijze, voorgefteld en aangepreezen." DeEerwaerde Hervey heeft het ook, gelyk de Voorreden ons
verder meld, in het gunftigfte licht befchouwd, en 'er
zelfs het volgende getuigenis van gegeven. „ Dit is het
„ eerde boek, dat mij een opgeklaard licht en verland in
„ het Euangelie heeft toegebragt, en het eerst gezegend
?, geweest is , om mij waare gevestigde gemoedsrust en
„ vrede der ziele te doen fmaaken. Het is 't beste, en in
veel e opzigten uitfteekende in zijne foort, om eenera érn„ tig belangneemenden leezer eene klaare en uitgebreide
„ bevatting te geeven van de Euangelifche waarheden en
„ voorregten. 'Het is verrijkt met eene geoeffende en oor;, deelkundige onde ;vinding, en het zal van een zonderling
en uit(leekend nut en finaak bevonden worden, bij oor.
moedige , zwakke en vreesagtige gemoederen, die door
,,zwaarigheden en verzoekingen zijn afgemat, door aait
„ hun toe te dienen het gereedite hulpmiddel, ter bekoo„ raming van gemoedsvoldoening , en tot verkrijging van
„ vasten en bef'endigen vrede en troost." Uit zo
ene foort van a'enbeveling is genoegzaem af te nemen,-danig
dat zy, welker Godsdientlige denkwyze enigermate inftemt
met de leiding van den Eerwaerden Hervey, reden zullen
hebben, om over het beloop van dit Gefchrift zeer voldaen
te zyn; fchoon anderen, die wel , gelyk zy, door Gods
genade in Jezus Christt4s hoopen zalig te worden, mier den
weg der zaligheid, volgens ene andere leiding, verklarerv,
'Cr
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'er zo gun[lig niet over kunnen oordelen. Doch , wat 'er
van die verfchillende beoordeling, welke uit ene verfcheidenheid van denkwyze ontftaat, moge zyn, de Hoogleeraer
Zimmerman ontvouwt hier zyn Strik met een welaeneenhangend Leerbeleid , dat alleszins firekt tot een opbeurend gebruik maken van Gods genade, met een daeruitvoortvloeienden afkeer van alle Zonden, en zucht om in nieuwigheid
des levens te wandelen; 't welk, hoewel op verfchillende
gronden aangedrongen, altoos van nut kan wezen.

Proeve eener bevatbaarer en vollediger Onderwyzing in den
Godsdienst, dan de Heidelbergfche Katechismus behelst;
gefchikt naar deszeifs Grondhellingen en Leerorde. Uit
het Hoogduitsch overgezet. Te fbnieldam , by de Erven
I). Klippink, 1782. Eehalven het Voorwerk, na bladz.
in gr. octavo,
it dezen Tytel namén wy af, dat dit Gefchrift zou be.
helzen de proeve ener onderneminge ter verbeteringe
van den Heidelbergfchen Catechismus; of zodanig ene onderwyzing, welke ftfrekte, om de daer in voorgeftelde waerheden bevatbarer en vollediger te ontvouwen. Dan de inhoud beantwoord daeraen in genen dele; gemerkt dezelvo
inderdaed niets gemeens heeft met den Heidelbergfchen
Catechismus, noch in deszelfs Grondhellingen, noch in
deszelfs Leerorde, zo ver het betreklyke daertoe den HeiCatechismus byzonder eigen is, en zulks die-delbrgfchn
Onderwyzing van anderen onderfcheid. Wy kunnen derhal-ven de uitvinding van dezen Tytel tot nog niet anders
dan voor ene mislielling houden; die wy des voor 't overige daer laten.
Wat wyders deze Onderwyzing, zonder enige vergelyking met anderen,op zich zelve befchouwd, aengaet, dezelve mag wel geteld worden, onder die foort van Schriften, waer- vin men zich met vrucht in de onderwyzinge
der jeugd kan bedienen. Ze behelst ene geleidelyke en
duidelyke voordragt van de algemene waerheden van .den
Christelyken Godsdienst, met ene doorloopende ontvouwing van de voornaemfte plichten die een Christen te betrachten ftaen, en 't geen by in acht heeft te nemen, om
zyne Heiligmaking te bewerken. Om dit op ene geregelde manier onderfcheidenlvk voor te Rellen , maakt de Autheur,, na ene gefchikte inleiding, zyn Gefchrift drieledig.
Voor-
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Vooreerst gaet by na, 't geen de tnensch, naer de onder
Jezus en zyne jongeren, gelooven moet, oin-wyzingva
den hoogften troost in leven en flerven deelachtig te worden. Hierop ontvouwt by,, ten twede , 't geen de
mènsch , volgens die onderwyzing, en ten dien einde,
doen moet. En ten laetfle handelt by over enige byzondere Godsdienstoefeningen , welken Jezus en zyne Jongeren
aenbevelen, als middelen ter bevorderinge van Geloof en
Godzaligheid; die ten dele tot. den byzonderen huislyken,
en ten dele tot den openbaren Godsdienst der Christenen
behooren. Dit alles word in achtervolgende Stellingen opgegeven; en op den kant zyn Vragen geplaetst, welken
tot die Stellingen betrekkelyk zyn; van welker door leng
beoogd gebruik de Schryver in zyn Naí'chrift het noodige
verflag geeft. Het Onderwys is in alle opzichten van -die
natuur, dat der Jeugd gene byzondere denkbeelden van deze of gene Gezindheid ingeboezemd worden; alles wat 'er
in voorkomt kan, ten minfle naer 't ons toefchynt, nagenoeg de toelemming van alle Christenen erlangen.; en de
Autheur drukt zich deswegens op ene zo klare en juist
bepalende wyze uit , dat de Jeugd, die enige oplettendheid gebruikt, niet wel kunne mistasten, in 't recht ver
onderrichtingen. Zodanig ene wyze van-ftaenzyr
onderrichting heeft dit voordeel, dat de Jeugd in de eerfie
plaetze zulke kundigheden van den Christelyken Godsdienst
ontvangt, die hier van een beftendig nut kunnen zyn; en
haer byzonder te Rade kunnen komen, wanneer zy zicht
vervolgens, meteen onpartydig gemoed, op de beoefening
van de ouderfchéiden denkbeelden der verfchilleride Christelyke Gezindheden toelegt. Dit is wel de heden
weg niet; men maakt dé Jeugd integen--daegfchwon
deel veelal zeer vroeg bedreven in de gefchillen der Chtistenen, zonder hen door ene algemene kennis van den Christelyken Godsdienst voorbereid te "hebben. Edoch , wy
durven het wel aen 't oordeel van verl}andige en gemoed
Christenen, die de zaek van den Godsdienst onpartydig-lyke
beoordelen , overlaten , of niet de eerstgemelde weg de
voorkeuze verdiene: 't is ten mint e een foortgelyke weg,
als men in de onderwyzing en beoefening van meest alle
andere Wetei^fchappen gemeenlyk goedkeurt.

fist
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Het leven van G. J. NAHUYS, laatst Hoogleeraar in de
Gods geleerdheid en Kerklyke Gefchiedeni fen te Leyden, en
beroepen Predikant aldaar; door P. IIOFS EDE , S. S. Th.
Dr. en Pr. Hon. in de Godsgel. Kerkl. G'efch. en Out!lieden; Predikant te Rotterdam, enz. Te Rotterdam, by
de. Wed. J. Bosch, en R. Arrenberg, 1782. In gr.
oftavo, goo bladz., behalven de Tloorreden , en eene by
dit Gefchrift gevoegde Leerreden van den Hoogeerwaarden
Nd11UYS.

n .dit Gefchrift ontvouwt ons de Hoogleeraer Hoffiede den
levensloop van den geagten Nahuys, zints deszelfs vroe.
ge Jeugd tot op den tyd des overlydens ; met meldinge van
tie denkwyze,'die hem, zo in 't algemeen, als in de merk
lotgevallen zynes levens in 't byzonder, eigen was -wa;erdigl
waerby nog komt ene opgave van den hoofdzaelyken inhoud van, 's Mans Schriften, en laetstlyk ene chara&ermatige befchryving van dien lofwaerdigen Leydfchen Hoogleer
dit alles is hier en daer doorvloch--aer.Dvodgtn
ten , met uitweidende aenmerkingen over deze en gene byzonderheden, tot welker overweging de melding van' de ene
en ttndere ,omftandiiheid den Hoogleeraer Hoffiede aenleiBy dit Geschrift is nog gevoegd de Leercling gaf.
reden, welke de Hodgeerwaerde Nahuys opgeMMeld I%ad, on
dezelve der Leidfche Gemeente openlyk voor te dragen, by
het aenvaerden van zynen Predikdienst, in die Gemeente;
als zynde, kort na zyne intrede des Hoogléeraers, benevens
zynep.,Amptgenoot Rietveld, ook beroepen tot de waernemifrg van de halve openftaende Predikantsbeurt, Ene
Leerreden waer in zyl^e Eerwaerde , naer aenieiding
van . des Apostels 'tael, 2' Cor. V. i, de Liefde Christi
dringt ons, op ene nadruklyke wyze voordrae t, den
tterketi invloed van een overtuigd gevoelig bezet van de
grootheid der Liefde, door Jezus Christus betoond , door
zichzelven over te, geven in den dood des' kruifes , om
ons, met •God te verzoenen. Dit denkbeeld brengt by wel
iYi onderheid over tot het werk der Bediening,, net outvowing der uitwerkinge die zulks op de Ver
kondigers
van het Euangelie moet hebben , met - de gevolgen dacr
van; befluitende dit alles met ene naer i1e tydsomtlandigheden wel ingerigte toepasfing. De Leydfche Gemeente , aen welke deze Leerrede , op 's Mans verzoek,
is opgedragen , heeft hier door nog een byzonder gedenkte{
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teken van dien Leeraer , welke tot roem harer Kerke,
gelyk , als Iioogleeraer , tot luister van Leydens Hooge
Schoole , had kunnen firekken ; indien het met de wysheid van den Albellierder overeenkom(iig geweest ware ,
hem langer in den Lande der levenden te doen blyven.
Maer 't heeft hem alzo niet goedgedacht; en zyn Wil is
altoos waerlyk wys en goed.

1s7adruklyk Gebed en Hartgrondig Gefchrey tot God , in
deezen lzaclielyken en komwwzerrlyken Oorlog met Engeland,
gelegd in den mond van alle getrouwe Leeraaren, en opregte Patriotten van Nederlands Gemeenebest. Opgeteld en
voorgedragen , door een oud , lvelnaeenend en vaderlandlie vend Godgeleerde. Te Amferdan2, ter drukkerye van
J. Ternmeulen , 1782. en alom te bekomen. Beisalven de
hoorreden, z6 bladz. in gr. quarto.
Gebed behelst ene geregelde aeneenfchakeling van de
D itvoornaeml{
e denkbeelden, die, in foortgelyke om[tanbovenal in aanmerking komen;

en deze denk
digheden,
worden niet voegzame fpreekwyzen uitgedrukt, die-beldn
Gode betaenilyk zyn , terwyl ze tevens dienen om den
Bidder op te wekken, en zyn hart te vormen. Uit hoofde
dezer fchikkinge, kan het, als een leerzaam voorfchrift,
van een algemeen nut zyn; en tevens, naer het byzonder
bedoelde des Opftellers , ilrekken tot een Plan, naer 't wel
jonge Nazireërs in Gods Kerk hun Gebed, ten tyde-ke„
„ der Eedel^nzden , en op Bededagen , by verfcheidene
voorvallende omftandigheden , kunnen inrigten." Met
dit oogmerk heeft dc Opsteller enige byzonderheden wat
breder uitgebreid , dan by anders in een Gebed zou ver
om het dus te beter tot een algemeen gebruik,-cisfhen;
en naer den eisch van verfcliillende omstandigheden, te

doen dienen.
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Eefchryving van de Epidemifche Zinkingkoorts en derzelver
Gevolgen , welke in de maand luny t 7$z, te Haarlem,
geregeerd heeft. Door de Stads Doétoren aldaar. Te
Haarlem, by C. H. Bohn en Zoon, 1782. In gr. avo,
226 bi. en 2 Lesten.
die gewoon is zelfs den loop der Ziekten op
N iemand,
te merken , en de Natuur in naare werkingen , niet
en zonder vooringenomenheid, te

eioen oogco,
aanichouwen , zal kunnen ontkennen , dat dit Boek eene juiste
Befchryving bevat van de Zinkingkoorts , zo als d:zelve
in Juny 1782 te Haarlem geheerscht heeft. Op het
voorbeeld van den onvergelykelyken Sydenham, geeven de
geleerde Schryvers voor af Bene nette Befchryving van
de Meteorologi the Waarneemingen , door den Heer Brunings aan hun Wel Ed. medegedeeld. Deeze \Vaar
komen voornamentlyk hier op uit , dat i.-nemg
de gemiddelde hand des Barometers , in de vyf eerde
Maanden dcezes jaars, genoegzaam altoos laager geweest
is, dan die der Waarneemingen van 20 jaaren te vooren.
2. Dat de Thermometer gemeenlyk laager geflaan heeft,
en dus de Lugt kouder geweest is , dan men, volgens
een lange reeks van Waarneemingen, door des kundigen,
Rellen moet, meestal plaats te hebben. 3. Dat die Winden het meest gewaaid hebben , door welken de dampkring het minst in (laat was gezuiverd te kunnen worden. En eindelyk 4. dat de dampkring , gedunrende
deczen tyd , ongemeen betrokken en vogtig geweest is.
— Op deeze Waarneemingen der Luchtsgelleldheid,
gronden de Heeren Schryvers hunne Pathologifche Beichouwingen van den Dampkring, en ze toones ten aller=
llaarften , welken invloed eene zodanige Luchtsgefteld3heid op het menschlyke Ligchaam hebben moet, en hoe
de Epidemifche Catarrhus natuurlyk daar uit voortgekomen is. Deeze Pathologifche B>efchouwingen worden
vervolgens door de Waarneemingen van de -beroemdtle
Schryvers bevestigd. Met én woord , alles wat in liet
eerfie Peel van dit Boek, over de oorzaaken , loop , en
geneeswyze der Catarrhale Ziekte gezegd word , toont
niet alleen allerduidelykst , dat de OpUUellers niet weinig
moeite aan dit Onderwerp befteed , dat zy de beste
Schryvers daarover geraadpleegd hebben , maar ook de
gantfche Befchryving van de Zinkingkoorts, en derzelver
toe-
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toevallen, ílrookt volkomen met de Waarneemingen van
anderen omtrent deeze Ziekte. In het tweede Deel
van dit Boek , vind de Leezer eene Befchryving van de
hevige Pleuritis en verdere ontilekene Ziekten , welke
de Zinkingkoorts onmiddel}k volgden. Het oogmerk der
Meereu Opuiellers is, voornaamentlyk, om aan te toonen,
dat de Pleuris en verdere ontftaane Ziekten in dezelfde
Epidemifche Conftitutie gegrond waren, als de Catarrhus;
dat dezelve morbi verf infdanamatorii geweest, en dat diensvolgens de apparatus antiphlogisticus , en de herhaalde
Aderlaatingen, de waare Geneeswyze in deeze Ziekten geweest zyn.
Wy zullen, zo veel ons beftek toelaat, de bewyzen,
waarop de lleeren Schryveren hun gevoelen grondvesten, kortlyk onzen Leezeren mededeelen, en zonder in het
gefchil , 't welk tusfchen hun Wel Ed. en den Heer
Brouwer Bosch, omtrent den aart deezer Ziekte, ontstaan
is, te treeden, ilegts eenige weinige opmerkingen die ons,
by liet herhaalde doorleezen deezer Verhandeling, zyn te
binnen gefchooten, byvoegen , en wy vertrouwen, dat door
de Schryvers zulks niet kwalyk opgevat zal kunnen worden;
houdende ons met hun Wel Ed. , aan de aangehaalde Latynfche fpreuk : Amicus Socrates , Amicus Plato , fed magis

Amica Veritas.

Dat de Pleuris en de verdere ontíleekene Ziekten in
dezelfde Epidemifche Conttitutie gegrond waren, als de
Catarrhus, word (pag. 70) beweezen , vooreerst, uit de
Lugtsgetteldheid der vyf eerfile Maanden. Zeer
naauwkeurig hebben wy (pag„ 7) de Pathologifche hefchouwing des dampkrings, met betrekking tot de Zinkingkoorts, gevonden , hoe naamentlyk, uit de vogtigheid des
dampkrings, onze Bloedvaten verflapt, de circulatie ver
belet, en dus de grond tot Ca--minder,pfat
tarrhale Ziekten moet gelegd worden. Dan, wanneer
de Schryvers , uit dat zelfde beginzel , de inflammatie
des bloeds willen afleiden, dan dunkt ons, dat zy ter
liefde van hun Svfema te verre gaan : -- wel is waar,
zy zoeken dit uit de Nieuwspapieren, en de ingekomen
berichten , te bekragtigen ; dan wy merken hierop aan,
dat men , in de eerie plaats , op de vertellingen van Nieuws
vooral in het befchryven en charac`terifeeren van-paiern,
Ziekten, zeer weinig flaat kan maaken; en wat, in de
tweede plaats, de toegezonden berichten betreft, zo blykt
daar uit niets meer, dan dat de Ziekte van eersen CaB
tarV. DEEL. ALG. LETT. NO. I.
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tarrhalen aart geweest is , dat ze over 't geheel genootnen
(zo als ook de Schryvers zelve opgemerkt hebben) zig zeer
gewakkelyk heeft laatets behandelen, dat by zommige Lyders tekenen van inliammatie zyn geweest , en dat in
die gevallen de cura ant plalogi,tica, voornaamentlyk, de
geneezing bewerkt hebbe ; maar daaruit volgt onzes oordeels
nog niet, dat de ont[leekene Ziekten , als oniniddelyke gevolgen van de Conflitiv o l' pidemica , aangemerkt kunnen
worden. Alles wat men 'er uit gevolgtrekken kan,
is , dat de febres Catari hales , of liever de ma!eri s Catarrhalis , n fubjeftis pradisprJjtis, en onder zekere bykoomende omliandigheden, plaatzelyke onttteekinge kan maaken: — en dus dat deeze ont{leekingen meer als gevolgen van de Catarrhale Ziekte moeten betcho,uwd worden. Zoortgelyke dolores Rheumatic,", hebben wy,
in den loop der Catarrhale Ziekte, zeer dikwils waargenomen, en in dit denkbeeld zien wy ons gellerkt , door
het getuigenisfe van den beroemden Latynfchen Celfits.
— „ 1)e Catarrhale Ziekte is de gemaklykfte , als de
„ floffen uit het hoofd zig door de neus ontlasten; de
„ Ziekte is ongunfliger, als dezelve zig tot de Keel be„ paalt; maar plaatzen deeze (loffen zig in de Longen,
„ dan word daaruit eene hoogst gevaarlyke Ziekte ge„ boorent' Hier ziet men duidelyk , dat . elf s
de ontileekinge , en andere gevolgen der Catarrhen , uit
de verplaatzing der materia Cat, rrhalicc, afleid. Wy zou
dit , met de waarneemingen van anderen , en in 't byzon--den
der, met die, van den waarlvk grooten Stoll kunnen bellet tweede bewys, waarop
vestigen; dog genoeg
de geleerde Schryvers dit hun gevoelen grondvesten, en
waar door zy zig den weg zoeken te bannen, om deeze Ziekte als een wanre morbus 1n flammatorius te doen
doorgaan, is de algemeene gefchiktheid tot inflammatie,
in byna alle Ligchaamen te deezer tyd. Zy vonden niet alleen , dat die geenen, welke door een inflammatio particularis aangetast wierden , of dat zy , welker
Cat'zrrhus RJ'eumat c'rs geworden was , ont[looken bloed
hadden; maar zelfs bv die, geenen, welke nimmer eenige
dispofitie tot ont(leeking hadden , zag men , als 'er, om de
hevigheid des Zinkingkoorts, eene kleine Aderlaating moest
gedaan worden, al mede het bloed ontflonken : — eindelyk hebben zy zelf op gezonde Menfchen proeven genomen : zy hebben ook deezen eenige oncen bloeds
laatcn aftappen, en het zelve ontftooken gevonden. —
!
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Wy hebben geen reden , om iets , van alles wat de kun
hieromtrent waargenomen hzbben, in twy--digeSchryvs
fel te trekken , echter kunnen wy niet voorby,, aan te merken, dat , terwyl men dit ontilooken bloed in alle foort en
van Lyders, ja zelf by gezonde Menfchen, ontdekt heeft,
wy zeer twyfelen , of dit bloed wel degelyk infiammatorice indolis, dat is met éene waare Crufa inflammatoria
bedekt geweest is , dan of het niet veeleer eene Crufa
Rheunàatica geweest is , die, zo als van S^vieten, en in
't byzonder Stoll, dikwils waargenomen, en naauwkeurig
befchreeven heeft, in Catarrhale en Rheumatieke Ziekten,
zig op het bloed vertoont. Immers de Heeren OplielIers Ilemnsen zelfs, (pag. iii) toe, dat deeze korst op het
bloed, by onderfcheiden Lyders , en onder verfcheiden
vmftandigheden , zeer veel verfchilde , dat zy ook by zommigen Rheumatiek bloed, en by anderen wederom Catarrhal bloed, gezien hebben: zy zyn edelaartig genoeg, om
toe te (laan, dat hieromtrent) nog zeer veele duisterheden
plaats hebben , die misfchien nog voor eene volgende
Eeuw bewaard zyn, om verklaard te kunnen worden:
dat de verfchillende Conflitutien , Sexe en Ouderdom ,
de meerdere of mindere wydte van het laatgat, en zelf
de wyze van het bloed te verzamelen , — dat dit alles, en nog veel meer, zeer veel 'invloed op den (laat
van het bloed heeft ; en zy dikwils hebben waargenoomen ,
dat liet bloed van eene waare ontíteekingskorst fcheen te
verfehillen. By dit alles koomt nog , dat dit out(look en bloed gevonden wierd, by Lyders, die eerre hevige Catarrhale Koorts hadden. — Daar nu de Schryvers
dit ontflooken bloed, als eene dispofitio ad morbum inf a7nmatorium aanmerken, zo verwondert het ons , dat dit
ontitooken bloed in Lyders die aan eene hevige Catarrhale Koorts laboreerden, geen morbuc perfecte inflammatorius heeft voortgebragt. --- Dit immers is het gewoone denkbeel.l, 't welk men lig van een morl-us inflammatories maakt; echter, fchynen de geleerde Opílellers dit
tog te houden voor een febris Catarrhalis, cum faniuine
inflammatorio. Zoude men uit dit alles niet mogen beíluiten, dat, in alle die gevallen , waar men eene
zodanige Crufa vera infdamrnatoria op het bloed ontdekt heeft, en waar tellens eene infammatio particularis
aanweezig is geweest , deeze als een gevolg vin de
materia Catarrhalis , en deszelfs prikkeling, in fitbjeë2is p ce dispoftis moet befchouwd worden? — Dog de fIecren
13z
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Opflellers gaan verder, en toonen, uit den Loop, toeval
ziekte zelve , dat het weezent--lengswyzdr
lyk een morbus znfdamm .torus geweest is. Wy zul
onzen Leezer den zaakelyken inhoud daarvan mede--lcn
deel en.
Het was niet vreemd te zien, dat zommige Lyders,
naa dat zy twee of drie dagen met Catarrhale toevallen
geworfield, en over lendenpyn , en een pynlyk gevoel in
armen en beenen , geklaagd hadden, fomtyds onverwacht, over
eene fteekende pyn in de zyde , of in of onder de borst
begonnen te klaagen , en betuigden, dat deeze pyn hun op
de minde inademing ondraaglyk was: — deeze pyn was
niet altoos in dezelfde zyde, of op dezelfde plaats: dikwils klaagden zy, dat de pyn in de borst, tot onder de
Clavicula zat, by anderen zette zy zig vast onder het
fehouderhlad: fomtyds fcheen dezelve zo laag te zakken,
dat men ze voor pyn in de Nieren moest houden, (pag,
89.) By deeze pyn, die een febris continua remittens,
brandende hitte en onleschbaare dorst, ten geleide had,
voegde zig weldra een zeer vermoeiende hoest , althans
by veelen , ('er waren eenigen die niet hoestten;) de hoest
was de eerfte twee dagen droog, dog veranderde met den
vierden dag in eenera vochtiger , die seffens bloedig was.
Dan wyl, by deezen, de pyn niet meer tot de zyde alleen bepaald 'was, voelden zy dezelve dan onder de
fchouder, dan onder het fleutelbeen, en dan door de geheele borst. — Benaauwdheid , harde pols , drooge huid ,
in fommigen met verligtend zweet , — wanneer het zweet
zig in den beginne mfrelde, — of wanneer de Lyders
zeer laat aan 't zweeten kwamen, was zulks nadeelig,
-- ja doodelyk. — De Urin was brandende, — ook
wel zeer dun, en zonder kleur, — of met vliezige draaden. --- De floelgang was, over het algemeen , zeer weinig; dog de ontlaste dreklloffen zeer ongelyk; zynde by
fommigen vry natuurlyk, terwyl andere nu en dan dunne feces loosden. — De eetlust was by de meesten
gantsch verlooren , by fommigen was de tong droog ,
glad, en blinkende: by anderen met een dunne flymachtide ganfche borst was pynlyk. -ge korst bezet,
De Lyders voelden, naa de Aderlaating, flegts eene kortfondige verligting, — by verfcheiden kwam koud vuur.
Zy ftierven op onderfcheiden dagen, op den egden, den
iden, den ioden , en den 6den dag. — By fommigen veroorzaakte de Ziekte eene Ifchurie, eene ontíleeking in de
her--
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herfenen , eene Gajiritis , waarvan de Lyder herfield is.
--- Anderen hadden den gden dag eene fcheiding, ---.
anderen kregen ene 'vomica,phtifas, — anderen flierven
aan gangrxna.
Dit was liet beloop van deeze zo veel gerucht gemaakt
hebbende Ziekte', zo als zy zig in de Stad Haarlem geopenbaard heeft. — Men heeft 'er de methodus antiphlogiszica in gebezigd. -- Men heeft de Aderlaatinge tot tien
en elf maaien herhaald. (pag. 117.) — Men zag , op het
bloed, een cru(la inflammatoria, (waarvan wy reeds gewag gemaakt hebben. ) --- Men heeft de beste antiphlog istica - toegediend. Vermits de oordeelkundige Opítellers uit. de ondervinding wisten , .dat de Spaaniche
Vliegenpleisters in principio inflammationis , de Ziekte
heviger maakten, zo gingen zy niet eerder tot dit middel
over , dau wanneer door herhaalde Aderlaatingen , ftoovinvingen', enz. de inflammatie minder was, en alle de overige middelen niet toereikende waren. -- Met één woord
men befchouwde de Ziekte, de pleuritis', als eene
inflammatio fanguiine.z ,vera, en hierin wierden zy bevestigd , doordien de Laxeermiddelen de Ziekte verergerden ,
(pag, 114.)
De Schryvers bevestigen déeze hunne
geneeswyze, door, het_ g ezag van groote Mannen, die in
defebris Catarrhalis de Aderlaating hebben vocrgefchreeven.
Dit Iaattle ílemnien wy zeer gaarne toe, --- daar
kunnen zeer veele gevallen zyn , en zodanige zyn Ons,
hoewel zeer' ' zelden , in deeze zelfde Epidemie voorgekoomen , — waarin de Ad^rlaatingen abfolut noodzaakelyk
zyn. -- Dog de groote, vraag blyft altoos, — of deeze
laatinge quoad esfentiam morbi , of quoad circumjtantias
fubjeêti, vereischt word? — Wy hebben reeds te vooren aangemerkt, dat, in volbloedige Menfchen, in aan
geelellen , de materia Catarrhalis , of Rheumat+ca,-doenlyk
zeer ligt onttleel inge en pleuritis kan manken, en in deeze gevallen zyn zomwylen de Aderlaatingen noodzaakelyk,
wanneer men teffens bedagt is, om door het aanleggen
van vef catoria , zo fpoedig als doenlyk, de Catarrhale
floffe naa de opperhuid zoekt te brengen.
Een uitmuntend Schryver van onzen tyd, de Heer
Stoll, van wien in deeze Verhandeling met lof melding
gemaakt word, heeft ons de kentekenen, van eene infammatio vera en Rheunaatica duidelyk opgegeeven, en
ons gewaarfchouwd deeze Ziekten, in de behandeling,
voorzigtig te and rfcheiden. Het zy ons geoorloofd, eeB3
n i'

,
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nige deezer tekenen onzen Leezer mede te deelen,
De Rheuniatique ontfteeking is minder gevaarlyk , en
wordt dikwils door de refolutie geëindigd; zy houdt zig
aan geene heflende dagen van"fcheiding, en fchoon zy
op de edele deelen valt , zo worden 'er echter de Lyders
van hersteld, welke binnen weinige uuren door eene waaze ontiteeking op dezelfde plaats zouden moeten fterven.
iHy brengt de Gallritis tot een voorbeeld by, —
dezelfde Ziekte waarvan een Lyder te Haarlem herteld
is. (Zie de Bylage, Waarneeming XV, pag. 19i.) ---De waare ontfteekmg word binnen weinig dagen bepaald,
en verfpreid zig niet, zo als de Rheumatique, over ecu
geheel deel , of meerdere deelen te gelyk. By het Rheumatique zydewee, vind men voorafgaande of fointydstegenwoordige pynen in armen en beenen , en Bene voor
huivering. — Hy onderfchëid verder de-afgndelit
Rheumatique, door eerre fchielyke en onverwagt opkoomende fcherpe, foydende, en fteekende pyn: — door
de verspreiding der pyn over de geheele borst, door de
verplaatfing derzelve , door de pynlykheid der plaats,, op
het aanraaken, door de makkelyker ligging op de gezonde zede , door eerre ílyini g e korst op de tong, door de
fchielyker vogtigheid der hoest. Het - bloed is in
beiden ontftooken, in 4e Rhmatique is de korst dikker,
in de waare meer opgekrompen; de waare houdt zig meer
aan gelelde dagen der crifis , de waare valt meer en
meestal in bloedryke geftellen; terwyl de Rheumatique alle geftellen zonder onderfcheid kan aandoen! — ^Van
wy de Epidemie, die Stoll ons befchryft, vergelyken-ner
llers deezer Verhandeling
met die, welke ons de OpIte
hebben afgefchetst ; wanneer %Vy de Lugtsgefteldhpid ,
welke in de Epidemie , die ,de beroemde Stoll, ons af
voorafgegaan, met de Meteorologifche WVaar--fchildert,s
neemingen, zo naauwkeurig door de Heeren Stads Doétoren te Haarlem' befchreeven , vergelyken ; dan ontdekken
wy in beiden de groo uIe overeenkomst. — Dan koomt
het ons , ten hpoglten, waarfchynlyk voor, dat de befchreeven
pleuritis niet van eenen waaren inflamnmatoiren, maar van
enen Rheumatiquen aart geweest is. Zien wy
-

Bvervolgens op de geneeswyze, in beide gebezigd, dan

zien wy, dat men gedeeltelyk den zelfden weg heeft ingeflaagen : — beide hebben zy de Methodus antiplahgistice
aaw eraaden : — beide hebben zy deAderlaatingen, wanneer
zulks vereischt wierd, in het werk gefield. Daar

is
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is echter een aanmerkelyk verfchil in beide geneeswyzen,
ten aanzien van het aanleggen der Spaanfche Vliegen
Stoll beschouwde de Ziekte als Rheu--pleistr.
maticq : by onderfcheidde in dit geval , de pleuritis ., h-uinatica,, van de p euritis in flammatoria , en, uit dien hoofde ,trachtte hy , door het fchielyk appliceeren van Spaanfche
Vliegenpleifters , de Ziekte meester te worden : terwyl
de Geneesheeren te Haarlem de Ziekte als inflammatoir
befchouwende, eerst dan de Vificatoria lieten aanleggen ,
wanneer de laagten door de Aderlaatingen, reeds waren
weggenoomen. ,'toll zegt, en hy- is een Man daar
men ftaat op kan maaken, zeer gelukkig met zyne geneeswyze gelaagd te zyn. — De oordeelkundige Schryvers deezer Verhandeling getuigen de Ziekte hardnekkig
gevonden te hebben. -- Wy haten 't aan den kundigen
Leezer, uit de opgegeeven vergLlyking, te beoordeelcn,
welke geneeswyze de beste is.
Tafereel van Natuur en Konst. Twintigfe Deel. Te f'mfterdam, by P. Meijer, 1782. In oélavo, 379 Glad%.
de gemaakte fchiklzing , in de befchryving
Agtervolgens
van Amerika (*), behelst dit Deel Bene ontvouwing

van het merkwaardige , dat de Amerikaanfche Lilan.len
betreft ; waar mede die befchryving , en ook eenigermaate
dit geheele Werk , betlooten wordt. Alleenlyk hebben de
Uitgeevers nog ten oogmerk 'er eene zekere foort van
Aanhangzel by te voegen; behelzende, buiten eenige bykomende Stukken , de korte inhouden van ieder Deel ;
welken met elkander nog een Deel op zigzelvea zullen
maaken, of afzonderlyk in ieder Deel geplaatst zullen kon
worden. — Men ontmoet, in dit Deel, eerst eene-ne
beknopte melding van de Antilles of Vooreilanden , de

Lukaifche , de Karibifche , de Bermudifche en de Azorifehe Eilanden, mitsgaders van de Pooleilanden , enz. Ver
een verflag van de vooruaamfle byzonderheden op dec--der
ze Eilanden , met betrekking tot de Natuurlyke Historie ,
en 't geen verder de zeden, gebruiken enz. der Inwoon deren betreft. Hierhy heeft men nog gevoegd een verflag
van het zeer opmerkelyk Eiland Taïti of Otaheite in den
grooten Zuider- Oceaan, mitsgaders van Nieuw -Zeeland en
Nieuw(*) Zie .41ge7na. haderl. Letteroef. III. D. bl. 317.
134
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Nieuw -Holland; en laatstlyk wordt dit Deel beflooten met
een Aanhangzel , 't welk eene historifche wysgeerige en
zedekundige befchouwing van den Slaavenhandei behelst;
die , tot oneer der Europifche Natien, tot bewerking onzer bezittingen op de Amerikaanfche Eilanden , fland.
houdt. Om uit de veelvuldige byzoiiderhedén, welken in dit Deel voorkomen , een (tukje mede te deelen, zullen wy ons bepaalen tot een hoofdzaaklyk berigt,
van 't geen ons alhier, wegens de Terreneuffche Visfchery, gemeld wordt.
Deeze Visfchery is bovenal beroemd, wegens de 13akkel.
jauw- of Kabbeljauwvangst ; gemerkt die foort van visch
zig hier in zo groot ene menigte bevindt, dat de vis
morgen tot den avond alleen bezig zyn-fchersand,
mef de lyiien in zee te werpen, dezelve op te haalen,
eiiz. -: één eenig man vangt 'er zomtyds twee of driehonderd op één dag.
De Kabbeljauw vertoont zig ook in de Noordzee van
Europa , en wordt daar gevischt, door 3o Engelfche, 6o
1ranfche en iso Hollandfche Schepen ; de eerre en andere
van 8o a ioo ton. Zy hebben voor mededingers de Yslanders, en inzonderheid de Noorwegers; welke laatften,
voor dat het Taifoen der visfchery daar is, zig bezig hou
kust Kabbeliauwkuit te verzamelen, tot-denmtop
aas voor de Sardyn. In een gemeen jaar 'verkoopes zy
1aarvan ongeveer 2o,000 ton , tegen '4 of 5 Hollandfche
Guldens de ton : konden ze meer flyten, ze zouden nog
meer verzamelen. Volgens de berekening van den Heer
Leeuwenhoek zyn 'er 9 millioenen, 344,000 eitjes in de
kuit van ééne Kabbeljauw; en misfchien is de Natuur op
de Terreneuffche banken nog milder.
Zy is daar ook lekkerder, fchoon niet zo blank ; maar
zy is geen voorwerp vari ' koophandel, terwyl zy versch
is : haare eenigfle verordening in dien flaat is, om tot
voedzel te dienen voor hun, die haar visfchen: maar gezouten en gedroogd, of flegts gezouten, wordt het een
dierbaar voorwerp voor een groot gedeelte van Amerika
en Europa. De enkel gezouten wordt Labberdaan geheeten , en op de groote bank gevangen.
Die groote bank is een dier bergen, die zig onder het
water formeeren, van de affpoelzels van 't vaste land, die
de zee wegneemt en ophoopt. De beide eilanden van
deeze bank loopen als in een punt uit, des derzelver lengte niet wel te bepaalen zy: gameenlyk geeft men haar eene
leng.
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lengte van i6o, en eene breedte van 90 mylen. In 't
midden , naar den kant van Europa, is eene foort van
baai, die den naam van Graft gekreegen heeft. De diep
zeer ongelyk : men vindt 'er van vyf-tendrbakzy
tot zestig vademen water.
Van deeze groote bank , en van de kleine aangrenzende banken, verdwynt de Kabbeljauw byna altyd, van
't midden van July, tot het einde van Augustus. Behalven deezen tyd gefchiedt 'er de visfchery liet geheele jaar
door. De Schepen , die 'er toe gebruikt worden, zyn
van 5o tot I$o ton, en voeren niet minder dan I2, noch
meer dan 25 man.
De Engelfchen manken weituig werk van de visfchery
tot Labberdaan; dewyl zy dezelven met geene genoegzaame voorzorg bereiden , durven zy zelden eene heele laar
ding inneemen , uit vrees van bederf. Zy verlaaten de
groote bank dikwils zelfs met de helft van de landing.
lle verkooping gefchiedt in Portugal, in Biskaje, Brittanje
en Ierland. De Engelfchen zoeken hun fchaverhaal wegens de mindere Labberdaanvisfchery door die van de
Stokvisch.
Men is op tweeërleie wyzen met deezen tak van hamdel
werkzaam. Het geen then de zwervende visfchery noemt,
gefchiedt door Schepen, die jaarlyks uit Europa naarTerrencuf ftevenen , op liet einde van Maart , of in 't begin
van April. Zo dra men daar is, moet men hout
kappen , en eene foort van tleigering opregten , om de
visch te fnyden, van kop en ingewand te ontdoen, enz.;
en elk vat dien arbeid met yver aan. Na dat dezelve ge
verdeelt men zig. De helft der Equipagie-eindgs,
blyft aan land, om de visch naar vereisch te behandelen;
de andere helft begeeft zig aan boord der Schepen. . Vier
man van yder Schip is bezig met het aas der Kabbeljauwen, de Sardyn; en drie om de Kabbeljauw zelve te vangen, die men vervolgens naar ftrand brengt. Men
finydt de visch den kop af, neemt 'er de ingewanden •uit,
en legt dezelve 8 of o dagen in 't zout; na dat zy ver
haar uit op de kei -volgensafwhi,prdtmen
aan den oever , alwaar men haar laat tot dat zy-ftenjs
droog is, Men flapelt haar vervolgens op hoopen , alwaar
zy oenige dagen zweet. Dan wordt zy weder op den fteengrond uitgebreid, daar zy verder droogt, en de kleurkrygt,
die men weet dat de Stokvisch heeft, als zy tot ons komt,
Deeze vlsfchery is, behalven de vermoeijing, daar zy
B5
naaukv-
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naauwlyks iederen nagt vier uurera rust vergunt, aan ver
onderworpen. Op zo:uinife plaatzen-fcidentg
zyn de drooggronden zo ver valt de zee , dat men veel tyds
verlieze ; op andere lukt de rottige grond de visch niet
aait ; hier wordt zy door liet zoete water , dat 'er zig ontlast, geel; en daar wordt zy, door de weerl.aatzing der
Zunnettraalen op 't gebergte , verbrand. Zelfs de guntiigíte
vischplaatzen verzekeren geen goede visfchcry. De Kabbel
kan niet overal overvloedig zyn ; zy trekt nu Noord -jauw
naar de rigting van het aas en de win--danZuiwrs,
den ; ongelukkig de visfchers . die verre af zyn van de
plaatzen, welken zy op dien tya verkiest. De onkosten
zyn verlooren , neen kan de visch nu niet meer volgen.
-- De visfchery eindigt in de ecrite dagen van
tember, om dat de zon dan te zwak wordt om de vi ch te
droogen. Men wagt zelfs zo lang niet, indien de visièhery gelukkig geweest is. Men haast zig om den weg naar
cie Antillifche eilanden, of de Room+clie landen van Europa, te neomen , en de voordoelen van de eerlie vragten
te bekomen.
De blyvende visfclicry is die , welke de Enropcaanen ,
op de kusten van Amerika, daar veel Kabbeljauw valt,
gevestigd, by aanhoudendheid oefenen. Zv is oneindig
nutti g er dan de zwervende visfchery, om (lat zy minder
kosten vordert en langer voortgezet kan worden.
Voorts ontbreekt liet aan de kusten van Terreneuf, en in
den geheelen omtrek van den golf van St. Laurens , als ook
aan die van Acadia , of Nieuw Schotland, niet aan Robben
en Zeehonden. Maar 1Valrusfen. waarvan de EEngelfchen
gezegd worden, weleer eene visfchery aan isle de Sable ge
te hebben , komen zeer zelden aan deze kust voor.-had
Men vindt in deeze wateren ook hier en daar eenti grootti
menigte Rruinvisfchen. En verder worden in het zoute
gedeelte der rivier van St. Laurens, zo wel als in de Golf,
leyna allerleie Visfchen, die in den Nobrdcr- Oceaan bekend
zyn , met netten gevangen. Men heeft 'er Salmen , Tonynen, Tong, Makreel, Haring , Sprot, Ansjovis, Tarbot,
Schol, Rog, Schelvisch , AVyting, Pieterman, Kreeften,
Oesters, enz. -- In den winter maalt men ook, inzonderheid aan de kust van Nieuw Schotland, flegts een
gat in 't ys ,. en (leekt daar twee fokken door, die t' faam
gebonden zyn , en aan 't eind als een nyptang fluiten ,
waarmede men de Oesters vat en ophaalt. Op die plaatiep
moet 'er de grond vol van zyn, dewyl men in zulk eei
greep zelden mist. On,
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Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, liet verval en
her/lel der verenigde Nederlanden. Door c. ZILLESEN.
Iade Deel. Te Utrecht, by G. v. d. Brink ,. Jansz.
1782. In gr. oanvo, Sao bladz.
wee by uitflek aanmerkclyke tydvakkeli van ons Getneenebest doorloopt, in dit Stuk, de Gefchied- eis.
Staatkundige Zillefen, te weeten dat, zints de Utrechtiche
Vrede x713, tot aan die van Aken 1743, en vervolgens
het tydsverloop, van daar, tot op den dood van Prins
Willem den 117, in 't jaar 1751. Naar de gewoone inrigting van dit Werk fchetst by ons vooraf belknoptlyk de
gewigtigfle gefchiedenislen van ieder tydperk, en liegt 'er
dan voorts aan, zylze opmerkingen, zo wegens de uitwen
als ten opzigte van den inwendigen-digeomlanh,
toeF:and onzes Lands , om 'er uit af te leiden, welken invloed het een en 't ander , op 's Lands wel - of ltwaalykvaaren , had. De verfcheidenheid van voorvallen , de wisfelende toefland van zaaleen, en de grote Staatsomwenteling van ons Gemeenebest, verleenen heal hier eerre ruim e ítof tot veelerleie gewigtige aanmerkingen; waaronder
'er ook veelen gevonden worden, die byzoiider in 'onze
dagen te Rade komen. Om 'er iets van die natuur uit aan
de hand te geeven , zullen wy ons bepaalen tot liet geen
de Heer Zillefen ons voorfielt, by gelegenheid van 't gewaagen der Oostenrylcfche onlusten, in welken wy ons
lieten inwikkelen; terwyl Vrankrylz alles aanwendde, om
ons tot de onzydigheid . over te haalen ; aan welk laatfte
wy, zynes agtens , gelyk. ook de Steden Dordrecht en de
Briel, nog in den jaare 1743, oordeelden, gehoor hadden
moeten geeven.
„ Maar ongelukkig, zegt hy, was ons land toen, en
.vervolgens bij laaterc tijden , in een Engelfclien en Franfclien aanhang verdeeld. Ieder fchilderde zijn tegenpartij
niet de haatlijkfl:e verwen af; liet waren ontrouwe verbondbreekers , lafhartigen en landverraders , die liet land
aan Frankrijk verkogt hadden; men kon
de verbintenisfen van dat Rijk geen vertrouwen ffiellen. De Engelfclien waren onze natuurlijke bond- en geloofsgenooten. In
liet huis van Oostenrijk moesten wij de Pragmatieke Sanctie helpen handhaaven ons der Barrieren wille, dan waren
wij gedekt voor Frankr;jks heerschzngt.- De Engelfc lie
aanhang maakte ook de Staatsregeering zeer verdagt, en
toon
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toonde de noodzaakelijkheid van een Stadhouder aan, —
daar weer omgekeerd de Franfche aanhang het fchadelijke
daarvan beweerde. Dit en meer andere redenen
was de harthoofdige taal, die men voerde, en in hekelen andere fchriften uitte. Maar , om ons in die gefchilftukken niet in te laaten, zal ik maar eenige eenvou.
dige vragen doen. Zijn de belangens en oogmerken der
Vor(ten, door alle tijden heen, altoos een en dezelve geweest ? Blijkt niet het tegendeel uit de gefchiedenis ? Grootbrittanje, Frankrijk en de Staat hadden, korte jaaren geleden, verdragen van onderlinge befcherming'gefooten, tegen het Keizerrijk en Spanje. Waarom wantrouwde Engeland en de Staat toen Frankrijk zoo wel niet als nu?
Wie was de eerie, welke met ons als een onáfhanglijk
volk een verbond van befeherming foot, zelfs tegen den
zin van Engeland? immers niemand dan Hendrik de IV,
Koning van Frankrijk. Bewijst dit een en ander dus niet
ten klaarflen , dat wij zoo wel groote voor- als vervolgens
nadeelen van Frankrijk hebben genooten? — Een blijk,
dat zich de (laatkunde regelt naar dat de belangens der
vorllen zich keeren of wenden. Was het huis van
Oostenrijk altoos zo getrouw in de naakoming der verdragen geweest? Wat verfchillen hebben wij met dat hof
over de Oostendifche maatfchappij en Barriere gehad, ffrijdig met de verdragen? — Van Engeland,, onze zoogenaamde natuurlijke bondgenoot, . is hun goede trouw al
van ouds bekend. Want Koningin Elizabeth, in 't jaar
1595 door de Staaten Generaal aangemaand zijnde, om het
woord, hun in 't jaar 1585 gegeven, te honden, gaf daarop dat trouwloos antwoord, dat de contraEten der vorfien
contraften van goede trouw waren , en dat zij daaraan niet
gehouden waren, zoo die tot publiek nadeel (trekten (a).
Is dit nu de taal van eene , bij de Engelschgezinde verhemelde Koningin, geen wonder dan, dat de gefchiedenisfen haarer opvolgende Vorflen zoo opgepropt zijn met
trouwlooze daaden, en dat wel omtrent ons, die pronken
met den eertijtel van hunnen natuurlijken bondgenoot te
zijn (*). Ja, is 'er wel een natie in Europa bekend, welke
„ (4) BYNKEASHOEK, over de flaatszaaken. 2 D. p. I ig en
120."
(*) Getuige hiervan , onder veelen , het gedrag der Engelfche Staatsdienaars, omtrent ons, in onze Zeevaart, geduurende
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ke onzen koophandel, die de zenuw van onzen Staat is,
zulke gevoelige slagen en nadeelen heeft toegebragt als p_'n.

geland; en dat, daar zij, zedert een eeuw, altoos een

voordeehge , en wij met haar een nadeelige, balans van
koophandel hebben gehad ? -- Hadden de Engelschgezinden van die tijden veel op de flaatsregeering te zeggen;
het was daarmede gelijk met alle regeeringen; de Monarchaale, de Aristocratie, de Democratie en alle gemengde
regeeringsvormen, tot welk laatstgenoemde foort wij behooren , hebben alle hunne natuurlijke gebreken: — mis
nadeel der burgerlijke vrijheid is hun-bruikvanmgto
hoofdkwaal. De beste regeering van die alle kan
men zeggen, is deeze, — die de minite misbruiken
heeft,,
de den oorlog tusichen Engeland en Spanje, in den jaare 1739
ontslaan ; waarover onze Autheur zig wat vroeger aldus uitlaat. „ Wie zou hèt kunnen gelooven, zoo de gefchiedenisten het niet onwederfprekelijk beweezen , dat der Enge fcherc
floutheid , in die dagen , zoo verre ging , dat zij , tegen de
duidelijke letter van het verdrag van zeevaart van den jaare
1674. , waarbij de regel van vrij fe/lip vrij goed vastgefleld
was, en rondelijk verklaard, dat contrabande goederen zelve het
fchip niet verbeurd maakten ; en aan welk verdrag de koning
betuigd hadt , zich te willen houden; de koning desonaangezien bij zijne oorlogsverklaaring tegen Spanje te kennen gaf,
dat alle fchepen , die contrabande goederen voerden , voor
goeden prijs verklaard zouden worden. Het gevolg was ook,
dat Engelfche oorlogfchepen en kapers , in afgelegen Zeeën
zich niet ontzagen , onze fchepen te onderzoeken, berooven
en op te brengen , alwaar ze dan in Engeland, tegen alle verdragen aan, verbeurd verklaard wierden. En, bij klagten daarover, gaven de Engelfclie flaatsdienaars genoegzaam te
verflaan , „ dat 'er aaen van 't parlement waren, die met de
„ verdragen icheenen te ftrijden ; dat , door die a&e, den
„ koning de handen eenigzints gebonden waren, en dat men,
„ bij 't parlement , herftelling zou moeten zoeken." ---.
Een blijk, dat zij zich bij hunnen ouden grondregel hielden;
„ dat de wetten van het Rijk meer golden dan de verdra„ gen." Vindt men bij de Barbaáren,.ja, bij de woeste volken der oudheid , wel zulke verderfelijke gronden van
laatkunde ? Is 'er wel een Volk , zoo in de oude als
nieuwe gefchiedenisfen, op te noemen, wier gedrag ter zee
ontrouwer is, dan dat der Engelfchen `! Hoe is 't mogelijk, zou men zeggen,- dat zulk een natie nog aanhang kan
hebben in ons Vaderland, daar zij, van den beginne af aan, de
fileezel van Neêrlands koophandel, zijn geweest."
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heeft, en daar de burgerlijke vrijheid het ongefchondenfie bewaard wordt.
„ De Franfchen, ziende, dat de bondgenooten der Koninginne vermeerderden, berokkenden, dat de Koning van
Prruisfen andermaal de bezittingen der Koningin aanviel,
onder den naam van keizerlijke hulptroepen; want die
fchrandere Vorst vreesde, dat de Koningin, te magtig ge
zijnde , hem te Beniger dagen de vrugt zijner-worden
overwinning mogt ontweldigen. De pretendent deeds
ook eene onderneeming op Engeland, om daardoor den
bondgcnooten der Koningin elders werk te geven. Dc
oorlog was nu, tusfchen Frankrijk en Engeland, en tegen
de Koningin, opentlijk afgekondigd. Den Staaten was kennis gegeven, van 's Konings wegen , dat hij voorneemens
was de Oosten, ijkfche Nederlanden aan te vallen. Andermaal liet hij de vereenigde gewesten de onzijdigheid aan
zelfs met gevolg van den-biedn,afgílwrt
onderftand aan de koningin te vermeerderen , en waarmede men daadelijks op den FranJchen bodem rukte. Strookte dit nu met de vriendfchapsbetuigingen, welke wij aan
't Franfche hof deeden? -- moest deeze flap ons niet
in een openbaaren oorlog wikkelen? Nu leerden wij, bij
bevinding, van hoe weinig nut de harriere voor ons land
ware. Dle 'roozmuureu, welke den. Staat zoo ,veel fchatten gekost hadden, geraakten nu één voer één th 's vijands
handen, de aanzienlijke krijgsmagt, ter bezetting in dezelve
liggende, wierdt ten deele krijgsgevangen gemaakt, of ver
een bepaalden tijd geen dienst doen; met gevolg,-mogtin
dat daar door onze legers te zwak en onbef'and werden, om
den vijand wederftand te bieden. Zie daar de gevolgen van
het Weeyter verdrag , en wat voor nadeelen een zoodaanig
verbondsvan onderlinge befeherming ons toebragt. Het was
die zelve oude klip, daar wij meermaals fchipbreuk op geleden hadden. 't Is waar wij hebben daar door de eer
verworven van altoos getrouw te zijn geweest, in 't naakomen onzer verbonden. Maar met dat al , is het ook
het middel geweest, dat de bronnen van 's lands welvaaren
zijn opgedroogd, 's lands fchatkisten uitgeput, en de belas
onnoembaar zijn vermeenigvuldigd.-tingefaschuld
Was het niet beter en voorzichtiger geweest , dat de ffuurlieden van ons fchip van (laat zich voor die gevaarlijke klip
gewagt hadden (i)? Kon het lokaas van de vernietiging der
-

Oost-

(*) Onze Autheur heeft in dcezen het oog, op zyne ,voorheen
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Oostendifclie inaatfchappij, en de vereffening van de gefchillen der 13arriere, opwegen tegen de nadeelen, die noodwenheen beweerde flclling , „ dat het onze zaak niet is verbon„ den van onderlinge befclierniing niet andere volken aan te
„ gaan;" welke (lolling by in 't voorige Deel by herhaaling
heeft aangedrongen; en waarvan wy ook diestyds verflag heb.
ben gegeeven (*). Men voege, by liet toengemelde, nog Be
opzetlyke aanmerking van den Autheur ten deezen opzigte-ne
in dit Deel. — Gewag gemaakt hebbende van de fchadelyke gevolgen , welken de Oostenrykfche fi.tccesfieoorlóg voor
ons Vaderland en deszelfs finantien had, vervolgt by in deezervoege.
„ Zie daar al wederom de fchadelijke gevolgen der verbonden van befcherming, en evenwel willen nog zommige bew oeren , dat dezelve noodzaakelijk zijn, om ons te beveiligen
voor de aanvallèn onzer vijanden. Maar ik vráge eens aan dezulke, o f de gefchiedenisfen niet leeren , dat de meeste oorlogen van ons, niet andere volken, hier hun oorfprong uit genomen hebben? Dit zo zijnde, was het dan niet veiliger op
onze eigen kragten te (leunen , niet het zeeweezen zoodanig
te verfterken , dat wij voor de roverijen onzer zoogenaamde
natuurlijke bondgenooten ,doch laat ik liever zeggen vijanden,
beveiligt raakten ? — Ja, wat vertrouwen kan men op verdragen ílellen ? Hoe veele magtige Vorften hadden zich niet
tot de handhaving der Pragtnatieke SanEtie verbonden , en wierden niet alleen ontrouw, in de naakoming daar van, maar
kwamen zelfs met ongehoorde eifchen voor den dag, van bezittingen, waarvan zij bevoorens plegtigen affland gedaan hadden. — Is dat zoo, welke (laat is 'er dan te maaken op zulke
verbintenisfen? Wat ftaatkundigen kunnen ons verzekering geven , dat zoo dra de belangens der Vorilen omtrent ons veranderen, of wij zouden, even als anderen, ontrouw behandeld worden ? — Heeft het ons de bevinding niet al geleerd
niet Engeland 5 een Rijk, waarmede wij, zedert den tijd van
Willem den I11, op het fierkfle mee verbonden zijn geraakt.
Kom, laat eens een Kngelschgezinde mij oenige voordeelen
opnoenmen,welke wij uit die verbintenisfen getrokken hebben;
leveren de gefchiedenisfen wel iets desaangaande op 1 Neen !
het tegendeel. Zij zijn het, die hun grootheid tragren te
bouwen op den ondergang van onzen koophandel; door onze
naauwe verbintenis niet dat Rijk z;jn wij in verfcheiden oorlogen gewikkeld, waarvan 's lands grootfte fchulden oorlpronkelijk zijn; met gevolg, dat 's lands Zeeniagt, de eenige Schutgodinne des Koophandels, tot een aanmerkelijk verval geraakt
is;dat de ingezetenen niet fchier ondragelijke lasten bezwaard
-

(S)

Zie boven, IV. D. bi. 354---36-.
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wendig daaruit moesten voortkomen ? — Een blijk, dat
men de belangens van den koophandel wel eens te verre kan
trekken , tot nadeel van liet Vaderland; want uit verfcheide
antwoorden der Staaten, op voorflellen en aanzoeken de
buitenlandfche Hoven tot verdragen van onderlinge befcherming, bleek genoeg, dat de Staaten wel bewust waren ,war
daaruit volgen moest. Doch 't was een gebrek aan
de Staatsregeering. wel eigen, dat de belangens van deeze
of geene groote Stad, door 't winnen der flemmen van Steden, die daar geen belang bij hebben, haar oogmerk bereikten."
zijn geworden, tot voorloop en verval der eertijds bloeijen'e
fabrieken. Ik zal nu niet herhaalen , het ontrouw ge_ drag van deezen onzen zoogenaamden natuurlijken bondgenoot , in de belemmering van onzen koophandel ter zee: daar
heb ik al zoo veele fchilderijen an opgehangen, dat mijn vaderlandsch bloed aan 't gisten zou raaken ; vooraI tegen dezulken van ons , die niet mond of penre het ontrouw gedrag
der Engelfchen zoeken te regtvaardigen , tot fchande en oneer
van het land hunner geboorte : doch ik zal in 't vervolg dcezer gefchiedenisfen nog wel eens nadere gelegenheid krijgen,
om het verraadelijk gedrag dier bastaarden, beter naam ver
zij 'niet, ten toon te ífellen.
-dien
Het is opmerkelijk , dat onze zeemagt juist tot verval gekomen
is ; zedert craze naauwe verbintenisfe ioet Engeland onder Willern
den I11, en vervolgens, daar integendeel de Engelfche zeemagt
van dien tijd af aan geduurig is toegenomen. Zou men daar
geen reden voor kunnen vinden? — mij dunkt van ja ! —
Het was Engelands belang, als niet ons op het naauwst ver
om, door hun invloed op onze ftaatsvergaderingen,-bonde,
het daar heen te le`»den, dat wij van langzaamerhand daarin
zoo verre verzwakten , dat wy hun doeleindens tot de voikome heerfchappij ter zee nimmer konden betwisten, Want door
hun meerderheid op zee waren zij genoeg in (laat om Frankrijks en Spanjes zeemagt te fnuiken ; vooral naa dat de Engelfchen in Noord-America zoo magtig zijn geworden. Hoe zwakker nu onze zeemagt was, des te veiliger konden zij onzen
koophandel , als zij in oorlog niet Frankrijk of Benige andere
zeemogendheid waren, belemmeren , en ongeuraft het grootfte
onregt plegen; als wel verzekerd zijnde, dat wij dit geduldig moesten verdragen; te meer, om dat wij , door hun, in
zoo veele nadeelige landoorlogen gewikkeld waren geweest,
dat 's lands fehatkist niet gedoogde , om onze zeemagt in
Raat te honden. Hun {laatkunde vorderde ook daarom , om
door vorstlijke huwelijken zich met het Orangehuis te verbinden; en , door deeze , hun invloed op de ftaatsvergaderingen
en de vereenigde gewesten in hunne belangens te houden."

Cc-

W. IIURD, GESCkIEDENÍS ALEER GODSDIENSTEN.

33

Gefchiedenis van alle Godsdienien,van de fckeppinz af, tot op den
tegenwoordigen tyd. Door W. HURD, D. D. Uit het Engelsch
vertaald. Tweede Deel. Te dmferdzm, by M. de Bruyn. 1782.
In gr. octavo, 573 bladti.
rt het gene wy, by de afgifte van het eerile Deel dezes
U W erks, gezegd hebben (*) ,heeft men een denkbeeld kunnen
vormen, van het PIan, dat zich de Heer Hurd ter bewerkinge

heeft voorgeftéld, als mede van de nuttigheid, welke men uit
dit zyn Gefchrift kan trekken; aetngezien by het zelve, gelyk
we aengeduid hebben, op ene leerzame wyze uitvoert; terwyl
by teffens zyn verfÏag, door vele we ingerigte nevensgaende
opmerkingen, veraengenaemt. Het nu afgegeven tweede Deel
gaet over den Christelyken Godsdienst, welks befchouwing de
Autheur, zo ver zyn tegenwoordig bedoelde betreft, onder
de vyf volgende Afdeelingeíi brengt. „ De eerfie behelst "een berigt wegens den (iaat van het .Christenddrim , zedert
deszelfs vroegfte verkondiging, tot op den tijd, in welken het
de ftaaving van de Burgerlijke magt verwierf, onder de regeering van Keizer Coniantinus den Groeten. De tweede geeft een
verflag van de Ketteryen, ,geduurende de drie eerfte Eeuwen.
De derde vermeldt den fiaat der Christelijke Kerk; zedert Conftantinus den Groóten, tot aan de Kerkhervorming. De vierde
gaat over déu Raat der Griekfche merk; in vroegere en laatere
tyden. En eep berige, Negens de 4óbi eneen en Watdenzen
zal het onderwerp der vyfde en laat ie Afdeeling uitmaaken.
Na het afhandelen hiervan zullen WY, vervolgt de Heer
Hurd, nog eens wederkeeren tot de Heidenen, en voorts tot
de Gódsdieníl ige Aanhangen , welke ; zedert de Hervorming,
in Europa ontftaan zyn."
In het iiuk , dat wy thans onder 'Manden hebben,, doorloopt
de Autheur het voorhel der drie eerfte Afdeelingen. Hy geeft
ons des aenvanglyk een bericht van 't merkwaerdigfte , dat den
Eerdienst en den voortgang van het Christendom, in de drie
eerfte eeuwen , betreft; mitsgaders van de voórnaemfte Ketteryen
in die dagen en wat later ontflaen. En hieraen hecht by vervolgens ene kortbondige befehouwing van 't beloop der Kerkgefchiedenisfe tints dien tyd, tot o}í den eenvang der zestiende
Eeuwe; weer in by ons wei byzonder de opkomst en den aenvas van het Pausdom voordraegt. Zulks leidt hem verder tot
ene nafpooring van den oorfprong van het Kloosterleven; by
welke gelegenheid by een beknopt vernag geeft, vin de voor..
naemtle Geestivke Ordes, zo der Manlyke als der Vrouwlyke
Sexe , in de Itoomfche Kerk ; voegende daernevens een ondertichtend verflag van de tnerkivaerdiglle GodsdienRige Plegtighe-

den

(*) Zie lug. Paderl. Letteroef. Ill. D. bl. ii5.
V. DEEL. ALQ, LETT. N0. 1.
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den en Gewoonten in die Kerk gebruikelyk. -i— Tot eenn
gefehiedkundig ílael verílrelcke, des Autheurs kort achtervolgend
berichk van de zo verniaerde Kruistochten , die men als Heilig e.. Oorlogen aentnerkte, om dat de Paus het als een verdlenstIyk werk voor(lelde, het Heilige Graf uit de handen der ongeloovigen te verlosten.
„ De eerfle van deeze kruistogten wierdt ondernomen in den
jaare iog6; en, hoewel de .i:'uropifelie Vorllen aan het hoofd
hunner eigen legermagten, optrokken, allen, egter, begaveii
zich onder het geleide van zekeren Petrus, een Kluizenaar,
die van flad tot flad gereisd was, om de ingezetenen tot het opvatten der wapenen tegen de ongeloovigen aan te fpoorcn.
Door Hongarije trokken deeze geestelijke krijgsknegten na Griekenlann, overal verwoesting en gebkek nalaatende. Ten langen -laatfle verzamelden zij zich in de nabuurfchap van Coíjiantinopole; hier bleek het, dat een groot getal op de reize was

gemneuveld. Op deezen togt, over welken, naa hunne aan-

komst te Conjtantinopole , GODFRIED VAN aovrLLOtq het bevel voer
de, wierden verfcheiden heden veroverd, onder andere Jerufalem , alwaar GODFRIED tot Koning wicrdt gekroond. De fultan van Egypte kreeg de nederlaag in den flag van Ifcalon.
„ De tweede wierdt ondernomen in den jaare I r 1,4. Keizer
Koenraad de TH, en L elewyk de VII, Koning wip Frankrijk f
waren de aarsvoerders van deezen togt. De opgezeetenen vn
Griekenland, en de inwoonders van Conflantinopole, waren tot
die uiteztt^n'tan, behoefte, fcbragt,, door deeze legerbenden,
welke derzelver leevensmlddelen verflondert hacddep, 'dat zij
zo veelo ftrikken (panden, om de Christenen te verdelgen, dat
al het volk des Keizers door behoefte, of door andere middelen, omnkwam. Niet 'gelukkiger liep het af met de Franfclie
Krijgsbenden; want het beleg rondom Damaskres gellagen hel. bende, wierden - zij van de Saraceencn aangetast, en voor het
,

,

n;eerengedeelte over den kling gejaagd.
,,De derde kruistogt nam zi j nen aanvang in den jaare 118 8 ,
Sort naa dat Saladin de flad . erufalem hetwounen , en de Chrislenen uit Palestina hadt ver reeven. Bykans alle Vorken vare
£aropa namen deel aan deezen togt; Richard de I, Konirg
van Engeland, bevondt zich onder dezelve. Doch hoewel
4 ij verscheiden fleden pp de ongeloovigen bemagtigden, zij
(laagden, npgthans, niet veel voorfpocdiger dan op de voor gaaude togten. De Vorffen kreegen gefchil onder elkander ,
en verdeelden hunne troepen; hierdoor wierde ki zij een gereede prooi der Saraceenen. Eenen krijgshoop van ongeveer
2ogoo Christenen, het onderneemende om na europa weder te
koeren , wierdt de aftogt afgefneeden. Zy wierden omringd
van de Saraceenen, die in arren moede ontllooken , om dat
deeze lieden eenen togt van zo veele honderden mijlen gèda..n hadden , om die geenen te overvallen, welke hen nooit
he-
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$eleedigd hadden, alle deeze ongelukkigen over den kling jaag.
den.
„ In den jaare i iq; ondernam Keizer Hendrik de VI den
vierden kruistogt. Thans bemagtigden de Christenen een groot
aantal Reden. Doch, vermids het overlijden des Keizers,
wierden de krijgsbenden verftrooid, en het overfchot was ge
na Europa weder te keeren.
-nodzakt
„ 1)e vijfde kruistogt wierdt ondernomen, in den jaare
1198, op aanraaden van Paus Innocentius den 111. In 't eerst
maakte dezelve eenigen opgang. Doch, alzo onder de Christenen de pest ontflondt, wierden de meesten „door de hevigheid der ziekte, uit het leeven weggerukt,' zo dat 'er weinigen in Europa te rug kwamen.
„ De zesde kruistogt begon in den jaare 1228. De Christenen veroverden op denzelven verfcheiden Reden; doch, niet
in {laat zijnde ont dezelve behoorlyk te bezetten, rekenden zij
zich gelukkig, dat zij niet de Saraceenen den vrede konden
treffen, en om een goed heenkomen in Europa mogten zoeken.
„ Lodevyk, doorgaans gebijnaamd de Xeilige, Koning van
Frankrijk, voerde het bevel over den zevenden kruistogt;deeze wierdt ondernomen in den jaare 1249. Zyn leger hadt
naauWlijks den tijd gehad om iets te onderneemen, of'er ontilondt in het zelve eene heerfchende ziekte. De Sardceenen,
Zich deeze' gelegenheid ten nutte maakende, vleien enverwagt
aan op de Christenen, en ristten onder hen eene alleroislijkfte
tlagtíng aan. Koning Lodewyk wierdt, nevens zyn Edelen en Hofftoet, gevangen genomen; zij kreegen hunne vrijheid niet, dan
naa zich te hebben verbonden tot een hefland van tien jaaren.
„ De achtfte en laatfie kruistogt Wierdt ondernomen in den
jaare 1270, onder het opperbevel van denzelfden Koning St.
Lodewyk, doch thans geholpen van Prins Eduard van Engeland,
naderhand bekend onder den naam van koning Eduard den 1.
De Christenen bemagtigden verfheiden Steden; doch zij hadden het niet in hunne magt, oen dezelve behoorlijk te bezetten.
Op- alle deeze togten, tuslehen het jaar logo en het jaar
1270 volvoerd, fnèuveldcn ruim twee millioenen menfchen,
in Bene onderneeming, welke, indien zij gelukkig ware uitgevallen, voor hun van geen het min(le nut konde weezen, Van
de afwèezigheid der Vorflen uit hunne heerfchappijen, bedien,
den zich de Pausfen ter vermeerderinge en uitbreidinge van hun
raagt. De onnoemelijke lommen, welke zijvoor de Aflaa--ne
ten trokken, maakten hen geducht bij de ontzaglijkfle Mogendheden van Europa. VeeIe onafhankelijke Vorflen, op deeze
togten gefneuveld, lieten minderjaarige opvolgers na; doorgaans {telde de Paus •eenen zyner afhangelingen over hen tot
voogd: wanneer zij nu den nieerderjaarigen ouderdom bereikt
C2
bad.
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hadden, vonden zij het Pauslyk gezag zo wel bevestigd, dat
het niet dan niet het uiterfe gevaar kon wederllreefd worden.'#
By dit gewag dezer bûitenfporige ondernemingen , zullen
wy, tot een flael van ene andere natuur, nog voegen, de
melding van ene der zonderlingfle zo genaemde Godsdien.
ftige verrichtingen van den Roomfchen Paus. Te weten, do
heiliging of wyding van het Agnus Dei; welke altydgefchied.,
in het ,eerde jaer der regeringe van een nieuwen Paus, en
vervolgens om de zeven jaren herhaeld word.
„ Een Agnus Dei, zegt onze Autheur, zo veel betekenende
als Lam Gads, wordt gemaakt van wit wasch in eene eyron..
de gedaante, met de afbeelding van jezus Christus, in de
gedaante van een Lam , beftempeld. Een diepen eerbied hebben de Godsdienfligen in de Kerk van Rome voor deeze ver
toebereiden van de Agnus Dei's verfchaft vee'-rigtn.He
handgebaar aan dezulken van 's Pausfen Kapellaanen , welke
onder zijnen Kamerling van de huishoudinge haan. Het Wasch,
waarvan zy gemaakt worden, wordt genomen van de overgebleeven brokken van kaarzen, welke op het naastvoorgaande Paaschfeest gebruikt zijn : vermids , nogthans, dit wasch
tot het bedoelde oogmerk niet toereikende is, mag men eet
nieuwen voorraad uit de Apostolifche kamer haalen.
,,. De plegtigheid gefchiedt op Paasch-Dingsdag t op de vol gende wijze. De Pauslijke Opziener van de Sakristij zegent
eerst he water; de Paus, in zijne plegtige tabberten uitgedoscht, zegent het andermaal. Dit water wordt gegooten in
een groot zilveren bekken ; de Paus doet een gebed, waarin
hij God fn,eekt, zijnen zegen te vi11Qn fchenken aan he water, afgezonderd om de zondaars van hunne onreinigheden
te zuiveren. Vervolgens neemt hij een weinig bágqzem , en
Werpt dien in het water; hij voegt 'er nevens de gewijde olie, welke hij insgelijks daarin werpt, in de gedaante van een
Irruis. Onder deeze plegtige verrigting, draagt hij Gode eeeige gebeden op; en zich vervolgens tot de Agnus Dei's wendende, zegent en bewierookt hij dezelve; biddende, dad
God aan dezelve alle de kragten en deugden wil mededeelen,
welke doorgaans aan dezelve worden toegefchreeven. Dau
volgen 'er verfcheiden andere gebeden, en zijne Heiligheid
zet zich vervolgens neder in een geniaklijken artnftoel , voor
hem daar gefield; hij is omgord met een handdoek in de ge ante van een voorfchoot, en heeft den mijter op het hoofd.
Zijne Kamerheeren: bieden hem de dg?aus Dei's aan, op zil'veren fchotelen, één voor één , en de Paus werpt dezelve in
het gewijd water. De Kardinaalen, in hunne linnen tabberten
gekleed, neemen ze uit liet water, niet lepels, voordagtelijk
daar, toe gemaakt, en leggen ze vervolgens op een tafel, met
een zuiver wit laken befpreid ; zij droogen ze vervolgens af
met een handdoek, welken zij in de gedaante van een voorfehoot
-
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Echoot draagen. De handlangende Kerkvoogden plaatzen zich
aan een tafel, en blijven aldaar, tot dat zij volkomen droog
zijn. Dit gedeelte der plegtigheid verrigt zijnde, rijst de
Heilige Vader op van zijnen fuel, en wendt zich in den gebede tot den Heiligen Geest, fineekende hem , dat hij de Agnus Dei's wil zegenen; daarop zendt hij zijne fineekingen op
tot .7ezus Christus. Thans worden zij wederom in de fchotels
gelegd , en de heilige Vader onthaalt vervolgens de Kardinaalen op het middagmaal. Dezelfde plegtigheid wordt den vol
Donderdag herhaald, en voortgezet, tot dat ze allen-gend
gezegend zijn, 't welk op Vrijdag gefchiedt. Géduurende
deezen tijd, mogen de Gezanten van uitlandfche Mogendheden , nevens allerlei vreemdelingen, welke zich thans "te Roine bevinden , daarbij tegenwoordig zijn.
„ Op den volgenden Saturdag wordt de Mis gezongen door
een Kardinaal-Priester; zijne Heiligheid woont deezé plegtigheid bij , in zijn Staatelijk gewaad uitgedoscht. Zo ras het
Agnus Dei is gezongen, begeeft zich een Apostolifche Onderdiaken, met zijne tabherten omhangen, verzeld van den Kruis.
draager, en twee Kaarzendraagers, die vooruit treeden, na
den Pauslijken Opziener van de Sakristij, en neemt van hem
een fchotel vol Agnus Dei's laatst ingezegend, en bewaart dezelve in een Iluk gebloemde Chits. De Onderdiaken wordt
gevolgd van eersen bedienden der Ceremonien net twee Kapel
hunne koorhembden. Wanneer deeze aan de deur-lanei
van de Kapél zijn gekomen, knielen zij allen neder, terwijl ,
ondertusfchen, de Onderdiaken de volgende woorden zingt.
„ Heilige Vader, deeze zijn de nieuwe lammeren, welke u
„ hunne hallelujahs hebben toegezongen. Niet lang geleeden
„ hebben zij uit de fontein des heiligen waters gedronken;
,, thans zijn ze zeer licht of zeer verlicht, looft den Heere."
Het koor antwoordt hierop: „ God zij geloofd, hallelujah."
Daarna treedt de Onderdiaken na het altaar, en, wanneer hij
zo na aan het zelve is gekomen, dat hij de leuningen kanbereiken , (preekt hij wederom dezelfde woorden ; dit doet hij ten
derde maale, zo dra by den throon des heiligenVaders is genaderd.
„ Twee Auditors bieden de Agnus Deis dell twee handlangenden Kardinaal-Diakenen aan, die dezelve op eene eer
wijze op de knieën van zijne Heiligheid nederleggen.-biedg
De twee Auditors houden de twee einden van den handdoek
-vast, terwijl de heilige Vader het Sacro-Collegie zegent. Ijaa
dat de Kardinaalen op de nederigfe wijze hunnen eerbied
aan zijne Heiligheid betoond hebben, neemen zij hunne mij
af, en dezelve met de punten of hoornen na beneden-ters
houdende, ontvangen zij in dezelve zo veele .Agnus Dei's
als de Paus goedvindt hun te fchenken. De Kardinaalen hun
aandeel ontvangen hebbende, worden de overigen uitgedeeld
ginder de vreemde Gezanten, de Edellieden en Bisfehoppen,
C3
wel-
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welke zich te Rome onthouden. Straks daarnaa wascht de Pans
Zijne handen, en hij, nevens de Kardinaalen, leggen hunne
gewijde tabberten af; en hiermede wordt deeze plegtigheid beflooten.
„ Dewijl het dikmaals gebeurt, dat alle de .4gnns Dei's niet
worden uitgedeeld, en 'er eenigen overblijven, worden, in
zulk een geval , de niet uitgedeelde gegeeven aan den Kerkvoogd, die het ampt van Opziener der Pauslijke kleerkamer
bekleedt; deeze deelt ze vervolgens uit onder de bedevaart
andere vreemdelingen, welke zich thans te Rome-ganers,of
bevinden.

„ Deeze gewoonte, om de Agnes Dei's te zegenen, nam
naaren Qorfprong in de zevende of< achtfte Eeuwe. Want, dewijl het, in die dagen, meermaalen gebeurde, dat, op een
enkelen dag, duizenden en tienduizenden bekeerlingen gemaakt
wierden, door dezelven, naa dat zij den doop hadden ontvangen, met het kruis te tekenen, dus kroegen zij last, ten einde om zich van de Heidenen te onderfcheiden, om hunnen
hals kleine (lukjes wit wasch te draagen, niet de afbeelding
van een Lam bellempeld. Dit gefchiedde in navolging der
Heidenen, welke zekere ringen aan hunne halzen droegen, als
behoedmiddelen tegen allerlei toevallen, ongefteldheden of beftnettingen(*). Veele van deeze behoed-ringen ontmoet men in de
verzamelingen der oudheidminnaaren; dikmaals worden zij nog
ontdekt in het Prinsdom Iláles, en in de noordlijke gewesten
van Groot-Bvitaxixiie., Zij hebben, gelijk w aanmerkten, de
gedaante van ringen , en zijn van eene hoogé azuurkleur, met
zeer fraaije witte vlakkën gefpikkeld. De floffe, van welke zij
gemaakt zijn, gelijkt naar doorfchynend glas; zekerlijk is 'er iets
glasagtigs in dezelve."
(y) liet bygcloof naemlyk gebruikt deze dus geíbmpelde en gewyde finkjes
wasch ooi; als beboedniiddels ; en waènt, dat ze van dienst zyn tegen vuur -en'waternood, moeilyke verlosfingen, enz.

De Nieuwe Reiziger , of Befchryving van de Oude en Nieuwe
Wereld. Uit het Fransch , van den tobt DE LA PORTE. Tvyfenewintig/ie Deel, behelzende Geneve , Savoye , Piemont, Mi laanen , `Farms en Placentia, Modena en Mantua, en den Staat
van Venetie. Te Dordrecht, by A. Blusfé en Zoon. Ingr. 8vo.
t371 bladz.

welk wy reeds vier- en twintigmaal aan
Uit een Werk, 't waar
van wy zo veel keeren verflag dee--kondige,

den, 't geen op denzelfden voet blyft voortgaan; hebben wy
niets meer te doen dan iets te ontleenen , tot verleevendiging
van de aandagt, en om de zodanigen onzer Leezeren , die 't
zei-
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zelve zich nog niet eigen gemaakt hebben, aan te zetten tot
iet Werk zelve, dat bevallig ge[èhreeven, en weI vertaald is.
Meei'maalen vonden wy ons, een Deel deeges Werks voor
hebbende, verlegen in de keuze dan een Proefflukje.-hiande
Thans geheel niet. De háchlyke om(landigheden, waar in het
eerst doorreisde gewest Geneve zeer onlangs verkeerde, en de
aandagt onzer Landsgonooten meer zouden getrokken hebben,
hadden ons naderraakende belangen dezelve niet bezig gehbuden ,bepaalden ons terftond om de Schets der Geneeffehe Rel
geeringe in ons Maandwerk te plaatzen.
„ De Oppermagt van het Gemet ebest (Geneve) befaet in
twee Poorten van Regeringe, en voornamelyk in de algeme*
iie Vergadering des Volks, beulende ,uit het gántfche Llchaetn
der Burgeren en Stedelingen, die den ouderdom vary vyf- en
twintig jaren bereikt hebben. Zy bezitten de wetgevende
Magt , het zegt van Oorlog en Vrede , het aenglen van Ver
Belastingen, en de, Verkiezing vats de vobtnaetrttte-bonde,
1N1agiftraten, die , fchoon het getal der Remmende. Leden term
1Tilli left yftien honderd petfeneii 'ty, in de Hoofdkerk met
zo veel ',orde els betamelykheid gefehiedt. De oudite der
Leeraren 4oet ene Redenvoering om alle byzopder belang,
allen geest van lcuipery en partyfchap , allen haet en perfonele bitterheid te verwyderen.
„De Redenvoering geeindigd zynde, geeft ment, iiididn ligt
de verkiezing der Overheden betieft , atvi eiken 'Utirger ene
Lyst , Waer- 6p' de namen van alle Amptverzoekren itaèn.
i'der Lid gaet voorby den Kienen Raed , ' die in het midden
der Kerke zit , en legt de hand op enen groten Byliel, waer
na by zich begeeft in een der vertrekken, die tot dit 'trogtflerlk
gcfchikt zyn. Hier vindt by in, 't zelve een -rdhryfkóket en
pennen, waermede hy' een kruis maekt ter zyde'`van den naeen
der genen, wien by 'voornemens is zyne Rein te geven ,
vouwende voorts het papier, 't Welk by in ene doos legt.
Men opent vervolgens alle deze lysten, en de afkondiging
gefchiedt ten voordele` der genen, die de meeste Remmen
hebben. Alles, wat in diergelyke vergaderingen voortgebragt
wordt, is te voren onderzocht door twe Raedsvergaderingen.
De oudíle Mlagiftraetsperfoon Relt het onderwerp der bétàetlflaginge voor : en yder geeft zyne flem tot goed- of afkeurilig.
„ De Raed van Twee Honderd, die beter van Twee Honderd
Vyftig konde genoemd worden , bevat dit Tactile getal van
Burgeren of Stedelingen. Zy moeten ten minhen dertig jaren bereikt hebben , en hunne bedieningen zyn voor hun leven, ten zyze door eenige eerloosheid , als bankbreuk, openbare betrafling en diergelyke feilcn daarvan beroofd worden.
Men noemt hen insgclyks den groten Rae.í: en zy zyn het,
die over alle Ampten bciclikken, alle voorname zaken beC4
han-
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handelen, vergifnis aen de misdadigen verlenen , en de Ledefl
van den Raed van Vyf en twintig verkiezen.
„ Deze laetfte, uit den Raed van Twee Honderd gekozen,
heeft het uitvoerende vermogen van 't gene de volkswetten
aengaet, vonnist alleen over de halszaken, benoemt de germge Amptenaren, Relt de Burger aen, beftuurt de Geldmiddelen, doet den Groten Raed vergaderen, als by het noodzaeklyk
oordeelt , neemt kennis van alle zaken, . wier gewigt de famenroeping der andere vierfcharen niet verdient , en beflist
over alles met meerderheid van Remmen;
„Behalve deze heeft men nog ene andere Raed van Zestig,
die alleen in dringende gevallen vergadert: het is dezelfde als
die van Vyf- era twintig, by welken men, in moeijelyke gevallen , vyf- en dertig Leden uit den Raed van Twee Hondert voegt.
„ De Voorzitters deze r verfchillende Geregtshoven zyn vier
Loonraden, die niet meer dan een jaer mogen aenblyven,
noch eer dan ten einde van vier jaren weder aenkomen. Hun
rang wordt bepaeld door den tyd, dien zy in de Raedscergadering gezeten hebben. Zy hebben de raagt om den Raed van
Vyf- en twintig, die anders dagelyks moet vergaderen, bui
by een te roepen. be lyfftrafbare of burgerlyke-rengwo
zaken , die fchielyk moeten afgevaerdigd worden, bebooren
alle tot hunne Vierfchaer, en tot die der Loonraden, by wel
een Schatbewaerder, twee Geheimfehryvers, zes By--kenm
zitters , een Algemene Pleitbezorger en een Opperregter gevoegd heeft. Deze oefent , gedurende een •jaer, ene dwingende raagt, aen dezelfde bepaling onderworpen als liet ver
.Loonraden, namelyk, dat by de misdadigen kan-nogedr
gevangen nemen, doch geenzins weder loslaten op eigen
gezag. De Byzitters blyven drie jaren in bediening, -en hun
regtsgebied is byna 't zelfde als dat van den Opperregter, die
hun hoofd is. By hun worden alle geringe zaken fchielyk
afgedaen. Het ampt van Algemene Pleitbezorger, dat insgelyks driejarig is, en zelfs drie jaren meer kan aengehoudea
worden, indien de algemene Vergadering het welvoeglyk oordeelt, heeft tot voorwerp de handhaving der vaste goederen
en de voorregten van het Gemenebest. Deze Magilraetsperfoon heeft het regt om tegen de misbruiken te pleiten ,
fchoon by 'er zelfs niet toe gevorderd wordt: hy is tevens de
Aenklager van alle halszaken.
„Yder Burger of Stedeling, die een dezer Bedieningen of
enige anderen, waer toe hy door den Raed van Twee Honderd benoemd is, mogt weigeren, moet ene boete van vyfen twintig kronen betalen , met verbod van uit de Stad te,
gaen. Zes perfonen , van denzelfden naem en het zelfde
maegfchap, mogen te gelyk in dezen Reed zitten; maer een
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Vader en en Zoon mogen te zamen gene plaets in den Raed
van Vyf- en twintig bekleden. Deze wet verhoedt de gevaerlyke vergroting der .Bloedverwantfchappen , en verwvdert
de onheilen , die zo vele vrye Staetsregeringen vernieldhebben.
„ De Vier Loonraden worden derr eertien Zondag na Nieuw,
jaer verkoren; en des anderen daegs beroept men den Groten
Raed, om te onderzoeken of iemand der Leden van den Raed
van Vyf_ en twintig niet verdient afgezet te worden. Onder
worden zy allen geacht in hunne bediening gefchorsa-tusfchen
te zyn tot dat de Grote Raed hen• weder herilelt, 't geen
denzeliden dag gefchiedt. Van hunnen kant befchikken zy,
op hunne beurt , over het afzetten of bevestigen van de ' Le.;
den van den Raed van Twee Honderd ; en dit wederzvdfch®
zegt is des te billyker, om dat de fch'ade, die op een byzonder Lid , van misdaden overtuigd, mogte vallen, niet op 'c
ganfche Lichaem zoude kleven.
„ Om de magt der Overheden op fe wegen , vergunt men
aen ieder Burger of Stedeling het regt van voortellingen te
doen, om de misbruiken , welke by meent te ontdekken, aen
te tonen, en een Ontwerp, van 't geen by denkt nuttig aen
dens Staet te zyn , over te leveren. De Raed van Vyf_ en
twintig onderzoekt deze onderrigtingen; en dit -voorregt kan
befehouwd Worden als de waerborg der vryheid van het Volk,
Indien de befeheidenheid en vooí"zigtigheid het beiiieren; mees
illdlen de evenaer, door het vergeten van het algemene wel-.
zyn , neer de zyde van het byzondere belang overhelde , en
liet bederf en de omkoping onder de Stedelingen indrongen,
Is het zeker dat dit regt in een kiene Stad , ' waerin vyftienhonderd perfonen -op. liet eerfie teken kunnen gewapend worden, niet anders dan de verderflykfte uitwerking kan te wege
brengen. Doch' in he vergunnen aen de. Geneveraers, om
welvoegelyke en betamelyke voorl}ellingen tot welzyn van het
Gemenebest te doen , verbiedt men hun insgelyks , op de
allerftrengfte iiraffen, enigerlei geweld te gebruiken.
„ Gy ziet ; door deze byzonderheden , dat de Regering.
van Geneve , alle de voordelen, en gene der nadelen, van
dG Volksheerfchappy heeft. Alles is onderworpen aen de he-_
fturing der Lobnraden ; alles ontvangt zyn oorfprong van den
Klenen Raed, met betrekkinge tot de beraednaging, en alles
keert weder tot hem te rug, ten aenzien der uitvoeringe.
Men kent 'er gene erffelyke waardigheid : de Zoon van den
eerflen Magiflraetsperfoon blyft onder de menigte vermengd,
indien by door zyne verdienften 'er zich niet uittrekt. De
Adel of Rykdom geeft geen rang, of voorregt, of beter gelegenheid , om zich tot bedieningen te verheffen ; de kuiperyen
zyn flrenglyk verboden , en de Ampten , zo pain voordelig
C^
-
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lig (*) , -dat zy niets hebben om de begeerlykheid opp te
wekken , kunnen alleen de edele zielen bekoren , door het
goed , dat men daerin kan verrichten, of door de achting,
die 'er aen verknogt is. Indien 'er in de waereld een rang
is , bekwaem om deszelfs bezitters gelukkig te maken, het
is , buiten - twyffel , die gene, welke de begaefdheden en
deugd geven , dien de Mágiílraetsperfoonen zich waerdig
maekten , en waèr toe de Medeburgers, van gelyken ftaet
door opvoeding en geboorte , onderworpen door hunnen wil
en het voorregt , dat zy aen de verdienfle toetiaen , hen ver
hebben. Met hoe veel zachtmoedigheid en toegeven--hevn
beid wordt de betamelyke deftigheid van de Bedienaren der
wetten ook niet "getemperd? Hoe zeer is de gehoorzaemheid
en eerbied, die men hun verfchuldigd is, by htn niet 4n achting en oplettendheid ? Een des te regelmatiger edrag, om
dat dit billyke en edelmoedige Volk vertnaek eelt in gynerr
pligt te betrachten, van harte genegen is zyne Opperhoofden
te eren, en de vuurigfe onder hen om hunne regten flaend©
te houden , het meeste begeert die der Overheden te eerbiedigen."
De Abt na LA PORTE fchynt hier meer in den lof der Ren
geeringsvorm van Geneve uit te weiden, en af te maaien wel.
ke de heilzaame gevolgen daar van behoorden te zyn, dan
aan te wyzen hoe het daadlyk 'er mede gefteld is. Immers
behelst de Gefehiedenis van dit Gemeenebest, geduurende de
jongstver1oopene eeuw, tot den tegenwoordigen tyd, behalven
Benige tusfchenbeide komende dille vlaagen, weinig anders
dan een verhaal van de oneenigheden tusfchen de Voorftanders
der Adel- en der Volksregeering. Oneenigheden nu en dan
gevoerd met zo veel gewelds en yvers, dat ze dien Staat met
eene geheele omwenteling of volflagen ondergang dreigden.
In dit Jaar 1782, was dezelve op den kant des verderfs;
doch is deeze hoogloopende twist, gelyk zo veele voorgaande,
bygelegd , zonder die rampzalige gevolgen te veroorzaaken„
welke men alle oogenblikken in de Nieuwsmaaren verwagtte s
te zullen leezen.
,

(*) Iye Jaargelden, gelyk de Abt DE LA PORTE in 't voorgaande van deezen
Brieve haat opgemerkt , zyn zeer maatig : de aanmerkelyktte , naamlyk die
der Loonraaden , beloopen niet meer dan tweeduizend Franfche Guldens.
De Leden van den Kleenen Raad hebben omtrent twastlf honderd Livres
en die van den Raad van Twee Honderd trekken geen het minne voordeel
van hunne Ampten.

&ig-
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Stigtelijke Mengelpo%j van HIERONYMUS VAN ALPURN en PIETER
LEONARD VAN DE KASTZIELE. Te Utrecht, by de Wed. J. v.
Terveen en Zoon, 1782. In groot oEtava, 362 bladza

Met regt draagt deeze verzameling van Dichthukken den
naam van Stigtëlijke Mengelpoe ij ; gemerkt ze allen op
zodanig eene wyze uitgevoerd zyn, dat ze den Leezer van
-

alle zyden fligtelyke denkbeelden inboezemen. Beide deeze
Dichters , in den bloei van hun, leeven fchryvende , toonen
hier ten duidclykfte, dat ze al vroeg opgeleid zyn tot gemoed
hun verllandsvermogen Werkzaam ge--lvke,'bfpign
field hebben , om hun leerbegrip opwekkelyk te maáken tot
een Godsdien(ligen wandel. Verfchillende Poorten van voor
zo natuurlyke als geestlyke, en onderfcheidett foorten-werpn,
van ílanden, zo van min- als van vergévorderde' Christenen,
enz. leveren hier Gene verfeheidenheid van flofie, die de a.ndagt des Leezers , in 't doorbladeren; levendig houdt, terwyl
by telkens, op velerleie wyzen, iligtelyk genoopt wordt om
zynen Godt en Zaligmasker te venccerlyken, onder eene yverige najaaging van fteeds zuiverende Heiligmaaking.
Daar allerlele. foorten van voorwerpen in deeze verzameling
hier toe gebezigd worden , bepaalt ons eene invallende
Sneeuwbui , terwyl we dit ftulc in handen hebben,, om tot
scene proeve dèezer Gedichten , * de volgende befchou,ring van
de Sneeu mede te deelen. De zinnebeeldige overbrengingen
zyn hier en daar wel wat gedrongen; doch dit is dien Scllryftrant gemeenlyk eigen : dus luidt ze.
,

Sneeuvoerende wolken! uw weemlende slokken!
Die de oogen betoovrend tot fchemeren lokken,
Zijn kweekflyers van blijheid; nu 't Jiormen verhuist,
En 't winter bruin door het wit wordt gekuischt.
4i! zag men het jlormen der zonde bedaren!
in snogt men zo menige lesfen verga@ren ,
Als 't winterverferfel ons wonderen firooit;
Eer 't nuttig tafreel met de Sneeu wordt ontdooid!
't vlugtig gedans fchijnt de lugt te verwildren,
Hoe!
En, 't geen men op aarde zal zien, ons te (children:
De kindsheid aan 't glijen --- de jonkheid vol vreugd!
Aan 't hollend gedartel de hollende jeugd!
Hoor 't • ijdel gerinkel van 't vliegende leven !
Zie rennende Weelde langs 't glibberpad zweven!
De Zorgen voor uit en de Ellenden op zij!
Th
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De Dood op de hielen --- en evenwel blij !
Ontglibbert u zelve niet , wankele zielen!
Het ƒnorren der lusten zal fcliaarend vernielen.
Bedwingt ge de vlugheid ? — ontfnapt het gevaar
Vliegt ijlings! — het nadert , gevolgd van een fchaa+
Een dringende fcbare , van prangende f?narren ,
Die de eeuwigheid eeuwig in duurzaamheid tarten.
De vormende hand, die het zwevende vogt
Tot Tollende pluimtjens zo wonderlijk wrogt,
Die magtige Schepper, wiens fcheppende wenken.
Den akligen winter met glansfen befchenken,
Vervorme en verfiere uw verbijsterd gemoed!
Leer 't hijgende jagen naar 't blijvende goed!
Zak , zakkende Sneeuw , met verdikkende vlagen !
Het veld kan uw wollige zwaarte vel dragen
Uw koestrende koude brengt warrente meê,
En vrugtbaarheid zwemt in uw don fge zee.
Schoon dlvarlende winden uw viugtende vlokjens;
En fchuddende takjens uw jloddrende lol] ens
Doen dwalende zwerven, zij deinzen tog neêr,
En keeren van de aard naar den hemel niet weêr
Die, daar ze, zig pakkende, onze akkers bedekken,
De veiligfe hoede voor 't vriezen verfirekken;
Tot ge, in een befiendigen zonnefchijn, finelt,
En fapjens doet fijpen, daar 't za¢djen door zwelt
Maar, zoo ge voor dooiende winden moet vlugten ,
Dan doet uw bewatring den veldeling zugten ,
As vinniger koude de landen bevriest ,
En 't zaadjen zijn zwelling , ja 't leven verliest.
Dies, dalende fiaeeu! doet ge ons voordeel of fcliade,
Een (prekende fcliets van liet woord der genade!
Dat vrugtloos nimmer onze akkers befp•oeit;
't Geeft leven, of maakt , dat de koude ons verfchroeit.
.7a, zoo we git den hernel 't geloof niet ontvangen ,
Dana zal men vergeefs naar de vrugten verlangen;
Schoon 't oordeel Gods Pappige woorden genoot;
De ziel wordt verhard, en liet zaadjen vriest dood.
Alogt, Bron van ons leven ! uw Woord op ons dalen;
Laat
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Laat Hemelsch Geloof onze ziel dan bejlralen!
Uw liefde wil immers (gij zegt het --- ik hoor 't)
Tot vrugebaarheid zenden uw Sneeu , en uw Woord.
Sneeudragende Winter! hoe zal ik u prijzen?
Den roem van uw blinkende glansfen doen rijzen?
Niets haalt bij de reinheid van 't fchitterend wit
Dat velden, en boomgin, en huizen bezit.
Als de aarde, verdord , u geen fchoon kan scereeren
Dan tooit u de hemel in glinstrende kleêren ,
En legt op die witheid den luister der zone
Van allerlei fchoon is de hemel de bron'.
In 't harte, verkleumd door een winter van zondeel;
Wordt niets, dan een donkere dorheid gevonden,
Verwisfeld in 't bruin van een windrigen waan
Pan eigengeregtigheids vallende blaén.
Maar, fort in dien winter mijn gefus zijn gaven ,
Dan. wordt al het vuil in zijn reinheid begraven:
Dan pronkt onze ziel met het zuiverfie fchoon,
En fpreidt zo de witheid des hemels ten toon.
floe blank , onbezoedelde fneeu l gij moogs wezen,
Uw fchittrende luister moet zvigten voor dezen,
Pan tivien het de kleeding der Englen rtiet wint,
En waar onze Schepper geen vlekjen in vindt.
Wat flipjen tog zoude die zielen befinetten ,
Die lefus in 't bloed van zijn liefde wil netten?
Ya , vlugtige fneeu! al uw zuivren • mag fchijn,
Uw glimmende fchoonheid ligt fineltende zijn;
Gods reinigend bloed heeft het vuil niet verborgen,
Maar mogt ons waaragtige reinheid bezorgen,
trier luister in 't gloeien der zon niet verteert,
Maar eeuwig, door Jefus befchenen, iern,ert.

$

46 DIF.GÓ EN LEONORAs

en LEONORA , of liet beklaaglyke an den Inquifitái^
dwang. Toon <elfpei , in vyf bedryven-. Uit het Hoogduitsc1.
Te .mfi?erdam, by A. v. d. Kroe , 1782. In octavo , 1 ica
bladz.

DIEGO

`ene onvoorzigtige daad doet Don Diego inde handerf der Ins
quifitie vervallen; en 't geen zyn lot • te haehlyker maakt is
dat Pater Timotkeus., een der Inquilteuren, een gellaagen party
van hem zy; waarb p nog komt, dat by uit de g ev^ngenis, opt.
r Timotheus, in zyne fchuilplaatze ontvlugtte, maar door Pate
dekt, weder gevat worde ; 't welk niet gefchiedt, dan na
dat Don Diego • den Geregtsdienaaren een geweldigen tegen Rand geboden heeft; dat ter verzwaaringe zyner..fchuld í}rekt.
Don Diego 1$ de 1V4innaar van Donna Leonora, eene Nicht van
Don Duarte Patriarch en Groot-Inquifiteufi,, die .ten oogmerk
heeft, zyne Nicht te laaten huwen met Don Sampa,y'o, Broeder
van Pater Timotheus. In den eethen opflag is de Groot-Inquiliteur, (een zagtmoedig en braaf Man,) Don Diego gunftig;
maar den minnehandel met zyne Nicht verneemende , en ver
dat ze zig verbonden haddeq, om met eilandeten-ftande,
na Engeland te vlugten, wordt zyn geest tegen. hem verbitterd.
7ntusfchen gedraagt Don Sampajo zig edelmoedig; verfoeit de
haudelwyze van zynen broeder, en poogt den Groottnqu 1ileur tot een bedaarder iuzigt te brengen. Met dit alles loopt
egter de zaak vn Den Diego zo ongun(}ig, dat 'er geen hoop
van uitkomst meer fchyne; doch emdelvk ontdekt de GrootJnquifiteur, dat Dun Diego zyn eigen hoon zy, de vrugt eereer geheime minnaarye zyner Jeugd; 't welk hem tot zyn
ontflag doet befuiten. Don Sainpajo brengt den Gelieven dat
lieugelyk berigt; maar Don Diego had reeds eene vergiftig.
de fchaal gedronken, en Donna Leonora, dit verflag wantrouwende, drinkt eerie andere vergiftigde fchaal; des zy beiden
reeds in doodsgevaar zyn , eer de Patriarch hen fpreeke. Beiden is het vergift doodelyk, tot bittere droefheid van Don
Duarte, die Pater Timotheus , tot wiens laste hem meer ergerlyke dingen bekend zyn, in zyn Klooster verbant. Ieder deezer Hoofdcharacters is eigenaartig in acht genomen, en
de verdere tusfchen beiden komende bedryven vleien zig natuurlyk in het Stuk, dat in deszeLfs geheele beloop aandoenlyyk
'uitgevoerd is.
;
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%efchie^ionis van KAREL FERDINER , door J. J. DuscH , Schryver van
de Zedelyke Brieven tot verbetering van het Hart. Uit het
N6ogduitseh vertaald. Zesde Deel. Te Amfleldam , by M.
Schalekamp. 1782. In groot oEavo, 559 bladz.

Met dit Deel loopt de Ge,chiedenis van Karel Fer'diner ten
einde; in welker voordragt de Heer Dusch , op eene by
uitgek leer2aame wy?e, ons onder 't oog brengt, hoe 's menfchen hartstogten , in zeer onderfeheidene omftandigheden ,
gewoonlyk werken ; waar door hy den Leezer een aantal
van leslèn inboezemt , die gefchikt zyn , om een ieder oplettend te maaken , op zyn hartstogtlyk geftel ; tegen deszelfs vervoeringen te waaken , en het zelve op eene ver ifandige manier te regelen. 's Mans fchryfwyze kan hier toe
te beter van een algemeen nut zyn , -om dat by deezen
Roman indiervoege opgel}e1d heeft, dat genoegzaam alle de
byzondere Oefchiedenisfen, daarin voorkomende, van zodanigen aart zyn , dat ze niet onder de zeldzaame , maar onder de meermaals invallende gebeurtenisfen van 't menschlyk
leeven behoren, of 'er althans, met betrekking tot de werk
kunnen-zamheidvn'tsclykar,igtoeb
worden. Hierdoor is dit Gefchrift, boven veele anderenl van
die Poort , te nuttiger tot het bedoelde einde ; geniekt dë
Leezer 'er des te Merker door opgeleid wordt, om op zyn
eigen hart te denken , daar by zig werkzaamheden ontvouwd
ziet , die hy zelf wel eens ondervindt ; dat hem uit eigen
aart oplettender moet maaken.
-

Bydra en tot de gemeenzaame

Brieven van C. F. GELLERT.

Uit het Hoogduitsch. Te Utrecht , by A. v. Paddenburg en
J. M. v. Vloten, 1782. Behalven het Voorbericht, io3 bladz.
in gr. otiavo.
ene tweeledige verzameling van Brieven , die men te regt
E waardig geoordeeld heeft het
licht te doen zien , om
daardoor den hoogagteren van Gellert's Schriften gelegenheid
te geeven , om dezelven by 's Mans andere leerryke Brieven
te voegen. Het eerfte gedeelte behelst 's Mans Brieven aan
wylen den Heer Ernst Samuel 7acob Borchward, toen Hofraad
des Konings van Pruisfen , en Reldent des Markgraafs van
Anfpach-Bareuth, en naderhand deezes Gezandfchaps -Raad te
Berlyn. En het tweede gedeelte verleent ons zyne Brieven
aan wylen den Heer Carel Willem Christiaan , Baron van Crausfen, Erf-Leen-en Geregts -Heer op Schönwald en Séchskiefer.
In het voorberigt, voor ieder gedeelte geplaatst, vindt men
een
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een kort verflag van beide deeze Perfoonen, dat min of niéer
ten beteren verftande van etlyke byzonderheden in deeze Brio
ven verftrekt. Beiden komen ze voor als Mannen van een
doordringend oordeel, en voortreffelyk zedelyk character; met
hoedanigen de Heer bellert zig ten naauwfte kon vereenigep ,,
en Bene nutte Briefwisfeling aangaan ; waarvan deeze zyne
Brieven overvloedige blyken aan de hand geevep.
Men
ziet in dezelven alomme den deugdzaamen en gemoedlyken
Gellert die, in 't midden van zyne lichaamlyke ongefteldheid , zig_ gelaaten aan de wegen der Voorzienigheid onder
Vrienden, in hunne tegenheden, zo door zyn-werpt;nzy
voorbeeld, als minzaarne aanmoedigingen en_ opbeuringen;
noopt om zig met hem alzo te gedraagen. • Hy vertoont zig
bier als een, getrouwen Vriend, die, terwyl by zynen Vrienden den vereischten lof geeft, te gelyk, met alle hefcheidenheid, een onpartydig oordeel vejt over hunne Schriften ; en
aren verneemt tevens met vermaak, dat zy de ontdekking hun
mishagen niet euvel noemen. s Mans fchryfwyze en ge•-ner
drag in doezen, gelyk dat der opgewelde Hoeren , is ten uiten.
}e voorbeeidlyk; 't welk den Leezeren nuttig kan zyn. Daar
ontmoet men in deeze Brieven verfcheiden berigten -benvs i
en opmerkingen, zo wegens de Schriften van Gellert zelven,
1s van die zynér goede Vrienden, welken toen met een leer,
éaam vermáak zal kunnen nagaan:
•

'

;

Gefchiedenisfen van het lraderland voor de longe Yeugd. Door
S. V. EMDRÉ, Predikant te Hoornaar. Tweede Druk.
V. Otterloo, 1782. In Octavo, 12 bladz.

recht by H.
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aantal van 58 Vraagen, beknoptlyk beantwoord, geeft
IndeeenEerwaarde
Emdré hier een doorloopend verflag der voor
•

ons Vaderland, dat de jeugd gé-nam[legfchidsvan
inaklyk van buiten kan leeren. Een Stukje van die natuur
kan zyne nuttigheid hebben , om ten minfte een oppervlakkig
denkbeeld van 's hands Historie in te boezemen.
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Ilh MANGERI Commentarius in Librium Propheticum
HOSE /B. Campis apud 7. A. de Chalsnot,1782. Abs-

que Pra:f. et Tndd. 677 pp. in 4to.

emerkt dé Godfpraken van Propheet Ilojea, fchoon,
G
voor zyné, Land- en Tydgenootgn, met betrekking,
tot hunnen Staet, duidelyk genoeg voorgefteld,

voor ons
in latere dagen, in velerleie opzichten, moeilyk na, te
gaen zyn ,' zo ter ootzake , van des Propheten í}y.1, als
van Wegens verfi heideza byzondere omffiandigheden des
Israëlitifchen Iiyks, die ons nu minder bekend zyn, zo
vordert dit Prophetisch Boek, , niet minder dan enig
ànder, nog wel ene herhaelde nal) poring, van kundige
Uitleggets. Dit heeft den opmerkzamen Manger niet
ten onregte genoopt, de handen Hen 't werk te flaen • ,
om he zyne toe te brengen, ter aphelderinge van dit
Bybelfchtift; eft wy houden ons verzekerd, dat 's Mans
arbeid den onderzoeksren van de rollen der Propheten gevallig zal 'wezen. Ene gegronde taelkennis, en nauwkeu=
rlge lnagtneming van het gefChiedkundige , verenigt zich
hier met een juist oordeel, dat , daer de zekerheid mist,
het waerfchynlyke naer behooren wikt en weegt; waer
door deze Godfpraken niet zelden een duidelyker, en
bier en daer een nieuw, licht ontvangen. Men zal dit„
weldoorwrogte Gefchrift met te meer genoegen kunnen doorbladeren , overmids onze Uitlegger het loflyk voetfpoor dier
Schriftverklaerdercn volgt, welken y alle noodlooze _ uitwei
zich niet ophouden met het behan--dingevrmy,
delen van Loci communes of gemene plaetzen der Godgeleerdheid, Tael- of Geichiedkunde, -en 't breedvoerig aenhalen velen vcrfchillende gevoelens; mar 't 'er inzonderheid op toeleggen, om hunne wel overwoogen gedachten
beknopt en klaer te ontvouwen. Naer deze verklaringswyze, welke den Lezer door geen lastigen omfiag verveelt, maer hem recht toe recht aen ter zake brengt, is
dit ganfche Werk ingericht; 't welk hetzelve des te leer.
zamer en nuttiger maekt. — Wy zouden den Lezeren gereedlyk hiervan een voorbeeld onder het oog kunV. DEEL. ALG. LJtTT. NO. 2.
D
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nen brengen, met betrekking tot 's Mans verklaring van
een of ander byzori4er Proplletisch voorftel ; dan wy oordeelen, velen althans, meer dienst te zullen doen, met hun kort
te melden, floe zyn Hoog, Eerwaerde de verfchillende-lyk
Godfpraken'dés Propheets van elkanderen onderfcheid, en
derzelver hoofdbedoelde dan voordraegt. Het eerstgemelde
dat ene _ gunilige aeplpiding ter ontdekkinge van het laettle
verleent , komt hier, (daer men zich toch, gelyk bekend
is (b)., op onze gewoone verdeling van Hoofdf'cukken niet
kan verlaten,) te meer in opmerking; overmids de Godfpraken van Hofea gewoonlyk door geen byzgnder hoofd of
a enwyzingsfchrift van elkander onderfcheiden zyn; 't wel1c'
tinzen Jielegger te nauwkeuriger agt heeft doen, geven,
op °t -geèn dez'élven al of' niet aen elkander; verbinld.
"s Propheten Godfprakén zyit, als 'inet 'den "eerhen opflag terfton`d blykt, in liet algemeen tweefooftig. De eer
vergezeld van zinnebeeldige be--ften,H.I ga
dryveti van den Propheet, die beknoptelyk aenduiden hoedanig Isrxëls lot zal zyn; °en de laet[len verkondigen, zonder zinnebeeldig bekleedzel, de Godlyke ftraffen over 's,
Volks wangedrag , met toezegging van, Go s ,bármhartig=
beid ter ieddinge van zyn Volk , uit des elfs onheile t^ .
Die van de eeroen beIlaen uit verfcheiden.'achtervolgende Godfpraken. Het eer(le Roofdonk alleen bevat 'er vier.
r. 's Propheten huwelyk door God, bevolen. v. 2 (2,)
De geboorte en naemgeving van zyn eeríté kind... 3 ` 5•
(3.) De geboorte en naamgeving van zyn tweede kind.
rte en naemgeving van zyn derde
v. ^ 6, 7. (4.) De geboo
1ndï v. 8 — ai. Het huwelyk van den Proèet, en de geboorte der kinderen, uit zyne overfpelge
isyt'ou r, (ene dadelyke gebeurtenis,) komt hier in hls
eeii zinnebeeldig bedryf, by welke gelegenheid de Propheet het wederTlrevig gedrag van Israël voordraegt , met
^efikóndiging der Godlyke oordelen over 't zelve, die
eg
--

, -

,

^

-

(*) Men herinnere zich het bvgebragte in de 42g. Tad.

Zetteroef. i. D. bl. 88, 89. De Hoogleeraer,, in zyne Proidgomená over dit onderwerp (prekende, doet ons hier omtrent
het, oog" flaen, op Jez. IX. dat met vers 7 behoort aen te

vangen,- zonde v. 1-6 no een gedeelte van H. VIII: als
mede_ op 7ez. IV, welk eertic vers nog aen 't einde van H.
1J4. geplaetst moest worden; mitsgaders op fez. X, waer van
dfe vjer eerfte verzen tot H. IX. behooren : wyzende ons
v Qr er'1 aar Venema ad Nlalach. p. 347•
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egter ten laetfe ten einde zouden loopen; wanneer God
zich weder over zyn Volk zou ontfermen. Dit zelfde on
derwerp, ward- in een volgende Godfpraek, H. 11., zynde
de Propheet van zyn overfpelig wyf ontfiagen, uitvoeriger behandeld; en• voorts in een zesde Godfpraek, H. I11,
ander' de voorftelling van eed tweede Huwelyk van deu
Propheet, en zyn gedrag omtrent deze insgelyks overfpelige
Egtgenoote, als een zinnebeeldig bedryf, in, een rog duidelyker licht ggplaetst. Deze Godfpraken komen,
naer uitwyzen van 't gebeurde, voor, als- afzonderlyke
Godfpraken op verfchillende tyden gedaen, dan 't is waerlbhynlyk dat de Propheet althans de vier eerften wat later,
in één Gefchrift by elkander verzameld, en dus aen elkander -verknocht heeft; en mogelyk zyn ook de vyfde en
zesde , en dus de drie eerPte Hoofdnukken als een alge
voortel, tot een geheel, in dat ééne Gefchrift by-men
eengebragt.
Wat hiervan zy, de vol gende Hoofdtukken behelzen
Godfpraken, van ene andere foort, in welken de Propheet,
buiten enig ziniieheeldig bedryf, met ronde woorden, Israëls wangedrag befiraft , den Volke Gods oordelen
voorfpelt-, met ene opbeurende toezegging van Gódgena4
deryke ontferming op hekeering. Dit is het hoofdonderwerp dezer Leerredenen , die gevoeglyk ten getale vats
veertien gebragt kunnen worden '; welken dit Stuk, op
velerleie wyzen, met betrekking tot verfchillende omVtan&
digheden,en onderfcheiden ítaten of rangen van menfchen b
zendringen.
I. Het vierde Hoofdituk behelst ene Leerrede, uitgei
fproken onder ene tusfchenregeering, naestdenklyk in den
tyd, die er' verloopen is, tusfchen den dood van 3eerobeam
den I1, en de regeering van zynen Zoon, Zaclaria of
Salltrm, als gaende inzonderheid over zodanige wanbedry
die bovenal in een tyd van regeeringloosheid plaets-ven,
hebben. Dezelve is drieledig. (r.) In de drie eerfte verzen ontmoet ons een algemeen voorftel, van een nationael
bederf dooi` alle ftanden , en het daer uit te wachten Volks
onheil, (a.) Dit voorhel word, v. ¢ — II., wat byzon.
derlylcer uitgebreid, en bovenal op de Priesters, als pesten
des Volks, toegepast. (3.) En hierop vaert de Propheet,
v. I2 - 19, ten ernftigfle uit tegen de zinloosheid de!
volks, met aenwyzinge der daer uit voortfpruitende fcbatidelyke ondeugden , en de aenkondiging van Gods oordeel
over dezelVen.
-
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II. In de zeven eerfte verzen van het Vde Hoofdfluk
komt ons ene andere Leerreden voor, die te brengen is,
tot den tyd van Menahem, na de korte regeering van Zacharia en S ilium, op den throon gevestigd. De Propheet
beflraft hier de nieuwere ondeugden des Volks , eta wyt
ze inzonderheid den Overheden , by manier van ene geregtlyke voorftelling; waerin hy (i.) de befchuldiging,
v. I-4., voortbrengt, en verder (2.).het regtmatig ftrafvonnis bekend maeJ't.
III. Flier op begint v. 8 ene nieuwe Leerreden , die
doorloopt tot in v. 7, van het VIde Hoofdstuk. Deze is
niet alleen tot Israël, maer ook tot Juda betrekkelyk, en
behoort tot de laetíle dagen van Koning Pekah, toen reeds
een aenzienlyk gedeelte van Israël gevanglyk weggevoerd
was. Beide deze Gemenebesten heeft de Propheet hier op
het oog, en verwyt hen, dat zy, hoe zwaer ook door
God gekastyd ,zich nochtans niet bekeerd, maer in hunne
)aardnekkigheicl volhard, hebben. Hy toont hun daerop
aen hoe de uiterí}e ílrafoeffening ter hunner verheteringe,
als anders niet te wachten, gevorderd wonde: het welk hy
aendringt , om de regtmatigheid van het onheil, dat' ten
Linnen verderve naelite, des te overtuigelyker te tooneu.
De Propheet kondigt hun (i.) Gods oordeel aen, V. 8, 9,
helt hun (2.) hun wangedrag voor ooQen, V. to, II; en
geeft, hun (s.)' te kennen , dat Gods trafl ende hand heeds
voortgaen zal ten hunnen verderve; waervan by de regtmatigheid aentoont, van H. V. 1 z. tot H. VI. 7.
IV. De vier volgende verzen , H. VI. 8— ii. , ver
ene afzonderlyke Godfpraek, die hare-vatenryduilk
betrekking heeft tot bet voorgevallen onder Pekah , aengetekend, . Chron. XXVIII. 6, enz. en uit het diestyds.
.gebeurde verklaerd moet worden. Zy behelst (t.) ene
ernllige bellraffing van Isra^ls wandaed omtrent Juda, v.
8, 9; met een fcherp verwyt van Israëls afggdery, v. ia
en (g.) voorftelling,van Gods befchermende hand over Ju -

(11. v. II.

V. Het VIide Hoofdfluk (telt ons in de zeven eerfte ver
ene Leerreden voor, in welke op een gansch byzon--zen
der geval geoogd word. Wanneer men deszelfs inhoud oplettend nagaet, is 't blykbzer, dat de Propheet, IsraëIs
euvelmoed in 't algemeen beflraffende, wel byzonder oogt,
op het verraderlyk ombrengen van een Koning van Israël,
door de inwoonders van Samarie, op het aenhitzen, van
een hunner Overflen. Naestdenkelyk tlaet dit op het lotge..
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geval van Pekahia , tegen wien Pekalc enej verbindtenis
maekte , 2 Kon. XV. 25. Deze gebeurtenis kan ter ophelderinge van dit voort{ el dienen ; waer in de Propheet
(i) de euveldaed in 't algemeen aenduid, v. i. , ( 2) derzelver haetlykhcid uit de verfinading der Godlyke oordeeien doet opmerken, v. 2 ; en (3.) den moorddadi r;en aenilag, v. »reder ontvouwt.
VI. In het volgende gedeelte van dix Hoofd(cuk, v.
8--z6. , behandelt de Propheet een gansch ander onder
klagende over Israëls toevluchtnemen tot de hulp-werp,
der Egyptenaren; 't welk voorviel in de dagen van Koning Hofea, volgens a Kon. XVII. 3, 4. De Propheet
be(lraft hier het Volk, buiten andere zonden, bovenal van
wegen hunne dwaasheid, met , in ftede van zich . op
;God te verlaten , hun vertrouwen op vreemde hulp te
ítellen ; ontvouwende tevens de heillooze gevolgen dezer
lfwykinge,van den Heere, Ijy (lelt hun (i.) voor oogen,
hunne verkeerdheid met derzelver uitwerking, v. 8— io,
-dat hy, (2.) v. xi en r2, nader aendringt; waer op hy,
(3.) v. 13 — t6, de billykheid van Gods gedreigde wraek
vernield,
VII. De Leerreden, in bet geheele, VIIIíte Hoofdftuk
vervat, zietbaerblyklyk©p het aennaderen van een Vyandlyk
Leger; en men fchynt naeuw te kunnen twyfelen , of de
laet(Ie optogt van Salmanefer tegen Samarie, 2 Iion.
XVII. 4, 5, is 'er het hoofdonderwerp van. De Propheet fprak dezelve in die omstandigheden, en nam 'er
eenleiding uit, om den ; onvermydelyken ondergang van
het Israëlitifche Ryk, te voorfpellen; wyzende tevens, nier
zyne gewoonte, de regtrnatigheid van dit Godlyk oordeel,
uit hoofde van 's Volks ongeregtigheden, een. Hy begint (i.) met een Voorllel van 's Volks benaeuwdheid,
v. i, 2; toont (a.) dat dit onheil hun overkomt van
wegens hunne (traffchuldigheid, v. 3, ontvouwt (3.) breeder de opkomst , den voortgang en de rampzalige gevolgen
hier van v. 4— [3, en befluit (4.) zyne Leerreden, V. 14,
net ene beftraffing van hun ydel vertrouwen op hun ver
te ge--mogen,tvrazinGod;bewy
lyk hunne dwaesheid uit het voorbeeld van Juda , in
welker Reden de Heer een vuur gezonden had, dat hun
Paleizen verteerde. Onze Vertaling heeft hier den toe--ne
komenden tyd, maer in 't Hebreeuwsch is de voorleden
tyd gebruikt, en de Propheet ziet op het voorgevallen in
Juda, onder 4chas.
-
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Hier

J. f' I. MAGEItUS,, IN HOSE M.
Hier mede zullen wy-, bemerkende dat dit Artykel anders te breed zou uitloopen, voor het tegenwoordige af
breken; met oogmerk, om van 't overige gedeelte, by de
naeste gelegenheid, gewag te maken.

.De Heerlykh°id van7efus Cl ristus voorgefield in eerre' korte verklaaringe van het eerfte Hoofdtuk van Paulus Brief
aan de Hebreërs ,'door w. L. 1UuEcEIt, Predikant te Zwol. Te 4mflerdam by J. Wesling Willemsz. 1782. Behal.
ven de Voorrede, Igo bladza in gr. oEtavo.
a ene korte voorloopende ontvouwing van 't geen, omN
trent dezen Brief aen de Hebreërs , over 't geheel in aen.
merking komt, bepaelt zich de Eerwaerdé Krieger, naer

zyn byzonder oogmerk, tot ene gezetter overweging van
den inhoud van het eer(le Hoofd(luk. Op zyne algemene
voorftelling, dat, van 't begin des Briefs tot Hoofdft. X.
i8. ingeflooten, de waerheid van Jefus voortreflyk Mestiasfehap uitvoerig beweerd word, tekent hy aen, dat wy,
ten betooge van 's Middelaers voortreflykheid, het gehee.
le 1Ruk zeer beknopt voorgedragen vinden , in de drie eerfie
verzenvanhet eertte Hoofdtluk ; alwaer, en de voortreflgkheid
van zyn Perfoon , en het verhevene zyner atnptsbedienin.
gen, eigenaertig getekend word. En daerop ftaeft de Apost el het uitmuntende van den perfoon des Middelaars, kort
vers 4 tot 14, of het einde van -dit Hoofdituk.-lyk,van
In het eerfile Lid komt ons des voor, v. I. en 2, de be.
fchryving van den Middelaer als Profeet; dien we vervolgens, in het derde vers, als Priester en Koning afgemaeld
vinden. En de hoofdflelling %,n het tweede Lid luid vers
„ dat Jefus za veel treflyker geworden is dan de En„ gelen , als by uitnemender naam boven hen geërfd heeft"
welke ílelling voorts- tiers 5 — 14. aengedrongen word,
door etlyke bewyzen, die, volgens onzen Uitlegger, aller
een viertal gebragt kunnen worden.
-voegzamst,
„ Het eerie, zegt hy, is begreepen in het 5de vers,
waardoor Paulus betoogt, dat de Mesfias zulk eenen uit.
neemender naam ,boven de Engelen, waarlyk bezit.
De drie overige zijn dus ingericht, dat, door dezelve, de
voortreflijkheid van Hem, die deezen naam draagt, boven
de verheventte Dienaars der Godheid, overreedend wordt
%Jngetoond.
$i ren welen einde het tweede bewijs des Apostels een

ver
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vertoog behelst, hoe de Engelen deezen verheerlijkten Middelaar moesten aanbidden, vers 6.
„ Door het derde bewijs doet de Schrijver zien, dat,
offchoon de Engelen uitmuntende Dienaars des Allerhoogiien
zijn, de Mesfias echter oneindig boven hen verheven is;
als zijnde een eeuwig en onvergelijklijk Koning, die een
onafhanglijk beílaan bezit, vers 7 tot 12.
„ Lacitstlijk betoogt de Apostel, dat de Heiland, -als
de groote oorzaak der zaligheid , in de allerhdogtie eerti
deelt; zittende aan 's Vaders rechte hand, daar de Engelen alleen eenen bedienenden invloed op het heil van zondaaren hebben, en dus niet banger dan dienstbaare Geesten
te fchatten zyn , volgens vers 13 en 14."
Naer dezen leiddraed ontvouwt hier de Eerwà'erde Krieger de heerlykheid van Jefus Christus, onder ene oordeel
e verklaring van dit Apostolifche voorftel met in--kundig
vlechting van gemoedlyke bedenkingen , welken dienen om
het hart op te leiden tot een eerbiedig erkennen en erftig gebruik maken, van alle die troost- en heilryke waerheden , welken ons de befchouwing van dit gewigtig onderwerp oplevert.
Leerredenin over eenige onderwerpen, betreffende de "beoeffening van den Ch. Godsdienst. Door R. WALKER, Bedienaar
van het H. Fuangelij in de Hoofdkerk te Edenbur,^.
Uit. het Ergelsch vertaald. Tweede Deel. Te Utrecht
by J. C. ten Bosch, 1782. In gr. octavo, 464 bladz.
L7 et getuigenis, dat wy van het eerfie Deel dezer LeerCl redenen gegeven hebben (*), als nenpryzenswaerdig
voor alle Lezers; die in Redenvoeringen op den Predi.kfoel, bovenal, een ernftigen aendrang der beoefeninge van
den Christelyken Godsdienst begeren , is ook ten volle
toepasfelyk op de Zeventien Leerredenen in dit tweede
Deel vervat. Wy beloofden diestyds een ftael van 's Mani
wyze van voorítellen; en de tegenwoordige omftancli hh e_
den nopen ons enigzins, om gebruik te maken van 't n ot
zyner Leerreden, over Ezech IX. 4, uitgefproken in
nuary 1773, toen de Stad Edenburg door de uitere droef
beid en vertlagenheid getroffen was. Zyn Eerwaerde do e t
deze Leerreden ten einde loopen , met ene beoeffende toeeige(*) Zie Algem. Yaderl. Letteroef, IIi. D. bl. z$6.
D4
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Bening, die ook wel aen Nederlands Tnwobnderen voor.
gedragen mag worden, en aldus luid.
„ Eene groote verfcheidenheid van gebruikmaakingen kon
ik, uit liet verhandelde, hier bij voegen, doch ik zal eiha
digen niet het een en ander te zeggen, tot drie ouderfcheidone rangen van hoorers, die waaríchijnlijk deze vergadering uitmaaken.
„ Ik zal beginnen van hen , die denken ,dat 'er geene bij
reden is, om zo zeer te klaagen over de eerbas.-zonder
tering der tegenwoordige waereld; en (lat, bij gevolg, de
pligt ,dien ik heb nangetoont, [te weten, de oelfening van
wezenlijke droefheid over zonde,] noch zo zeer noodzaakhjk,
noch ook zon tijdig is , als veele anderen , die ik had konraen kiezen aan te dringen. Dan Gij, mijne hoorers, die
dus denkt, indien tiwe jeugd uw oordeel nog voor meers
der rijpheid vatbaar laat, zo zal ik u gedeeltelijk verfchoonen. Maar zijn uwe jaaren reeds ver gevorderd, zo moet
ik u noodzaaklijk befchuldigen, of van eerie verbaazende
onbedagtzaamheid en onoplettendheid, of van eerie nog meer
verbaazende verkeerdheid. ('v). Immers het is ten vollen
blijkbaar, dat niet alleen de kragt; maar .zelfs de gedaante
der godzaligheid reeds voor veele jasren , en bijzonder te
droevig bij ons afneemt. Getuige hiervan zij-genwordi,
het algemeen verzuim van den godsdienst in de huisgezinnen der belijders; de groote ontheiliging van den dag des,
LIeeren, plegtig toegewyd aan de verrigting, van een (laat'ijken eerdier§r van het Oppi;rweezon; en zo veele blijken
-

van
(*) 's Mans voorgaende befchouwïng van 'der Inwoonderen
gefteldheid komt lier op uit. 'Er zyn nog Godvrugtigen in
den Lande, zelfs, zo by vertrouwt, tot een aenzienlyk getal;
maer dat der Ongodsdienfligen is grouter, en neemt genadig
toe. Onder 'ten heerfchen vele algemene ondeugden; die
ook wel vroeger plaets gehad hebben; dan nu algemener geworden, en tot een hoóger trap geklommen zyn. Buiten dit
algemene, wil by inzonderheid, dat men het oog vestige, op
zulke afwykingen van God, die, niet meerder en duidelyker
voegzaamheid, o,nderfclzeidende keau•^kenen van den tegenvoordigen tyd genoemd mogen worden. En hier toe brengt zyn
Eerwaerde de Ongeloovigheid, ene zichtbare verachting var
het Goddelyk Gezag, en het verlies van het rechte bezel van
•fhxnglykheid van God, benevens het toenemen van dartelheid,
veelde en zinlyk verntaek , waer door de mensch fleeds onge-

fphikter woord tot ernftige Godsdienfige overdenkingen.
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van losbandige onzedigheid , die voor ruim eene halve
eeuw aan ons nog onbekend geweest zijn. Deeze droevige
tekenen van een verbasterd en afwijkend volk toonera ons,
dat wij de maate der ongeregtigheid vast vervullen; en het
is eene toegevoegde oorzaak vair finert, dat 'er, helaas;
zo weinige zijn, die dit bemerken en betreuren.
„ Nu keer ik mij tot zulken die zonde als een fpel bedrijven, die hardnekkig en ongevoelig zijn, dice, in plaats
van te betreuren, roem draagen op hunne godloosheid. -Mooglijk denkt gij', dat ik u gaa bethafFen, met verdiende
ltrengheid, en den icverigflen nadruk; maar hierin zult gij
u bedriegen. God weet, dat ik- uw geval betreur, en dat
mijne Benige bedoeling is, u uzeiven te doen betreuren.
Lang zijt gij reeds doof geweest voor vermaaning
en befiraffing : — mogt dan ten laatf en de zagte flens
der genade iets bij u vermogen. God héeft gezwooren,
dat hij geen vermaak in uwen dood , geen lust in uw ver
heeft; dit is, na alle uwe zonden, waarmede gij-derf
hem vertoornd hebt, zijne taal tot u, keer weder, keer
breder, avant waarom zoudt gij herven? IIij heeft den weg
tot uwe wederkeering gebaand in 't bloed van zijnen eigenen Zoon, „ die geleeden heeft, hij regtvaardig voor de
„ onregtvaardigen op dat hij ook de vooinaamfle der zon„ dagren tot God zou brengen." Het is onmooglijk
dat gij tegen hem zult vermogen , of dat gij hem verfieekt
van zijne heerlijkheid : de Wapenen van uwe weerfpannigheld konnen alleen uzelven kwetzen ; en eerlang zal de trotile
zijner vijanden zig voor hem nederbuigen, en het hof lek
Ook gij, mijne vrienden, zult, of u moeten-ken.
buigen voor den rijksílaf zijner genade, of verpletterd worden, door zijne ijzeren roede. De hoogmoedige inzigten
gullen ras vernederd worden,. of door genade, of door
oordeel, en wanneer zijn toorn eens zal ontilooken zijn,
zo zal geen vermogen u uit zijne hand kunnen verlosfen.
Waarom dan zult gij zijnen genadigen raad verwerpen?
Waarom wilt gij omkomen, wanneer u genade wordt aan
Waarom veroorzaakt gij finert en droevenis aan-gebodn?
allen die God vreezen , daar gij door uwe bekeering hemel
en aarde zoudt verblijden ? — Om des Heeren wil , zet
uw hart op uwe wegen, en zijt wijs, „ zoek den Heer,
„ terwijl hij te vinden is ; roep hem aan , terwijl hij nabij
is." De vijand van uwe ziel zal u waarfchijnlijk inboezemen, dat, wanneer gij bewilligt in deezen raad , uwe oude
wedgezellen u zullen befpotten en ten toon stellen, naar
D5
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de maat van uwe voorige zonden; en deze luik, vrees
ik, is voor veelen doodlijk geweest. Dan laat geene gedagte van die natuur u affchrikken van het geen gij duid 'ijk ziet uw, pligt en uw belang te zijn. De godzaligen,
waarmede gij u wilt vereenigen , zullen 'er verre van af
zijn, óm uwe voorledene beledigingen aan u te- verwijten;
zij zullen al het ongelijk,, door u hen aangedaan, vrijwillig aan u vergeevep, en aan u leeren den rijkdom der god]ijke genade te verheffen, die henzelve van het verderf te
rug, geroepen, en tot erfgenamen der zaligheid verklaard
heeft. „ Daarom gaat uit het midden van hen, zegt dc
„ Heer, en raakt niet aan het geen onrein is; en ik zal u
,, aanneemen, en u tot eencn vader zijn,, en gij zult mij
„ tot zoonen en dogteren zijn, zegt de Heer, de almag„ tige."
„ Nu wende ik mij met blijdfchap tot, de treurigen op
Zion, die te recht•getroífen zijn, door het bezef van hun
eigen heden, en van de zonden der geenen , onder wel-,
ke zij, verkeeren. , Het zij tot uwe bemoediging gezegd,
dat deeze betaamende gemoedsgetteldheid een ontwijfelbaar
blijk is van het werk der genade in uw hart. Hieruit
blijkt, dat gij kinderen van God zijt, daar de eer van
uwen hemelfchen Vader zo teder is, in uwe oogen. En
weet tot uwen troost, dat 'er geen van deeze kinderlijke
traanen zal verlooren gaan: God verzamelt dezelve in eene
flesch , gelijk de (lichter zegt: en hoedanig ook het nood_
lot zijn mooge van hen, over wiep dezelve ook geflort
zijn , gij zult vreugde ontvangen , voor uwe treurigheid , en
het rein gewaad van eeuwigen lof, voor uwen nu benaauwden geest. Deze heilige droefheid kan een middel zijn
ter beveiliging tegen tijdlijke oordeelen , gelijk gij zien
kont uit mijnen tekst; en hoe het ook gaan mooge, zij
zal dezelve verzagten, en ongetwijtf ld opgevolgd worden, door verzadiging van vreugd aan Gods regte hand.
„ Maar, gedenk bij dit alles ,dat droevenis over toeneemende ongeregtigheid, wanneer zij zuiver en opregt is,
altoos vergezeld gaat met ieverige poogingen, om overtreeders op den regten weg te brengen. Dit is derhalven,
mijne Broeders, het geen God van u begeert en verwagt.
Laat een ieder in zijnen (land zijne hulp toebrengen, out
de ondeugd te onderdrukken, en de belangens van den
zuiveren en reinen godsdienst voor te í}aan. Laaten wij
hand aan hand ons vereenigen in dit noodzaaklijk werk,
en dezen arbeid der liefde. Laaten wij, ontíioken met iever
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ver voor God, en vuurige liefde voor het on(terflijk wel-

zijn van onze natuurgenooten, niet alleen zugten en vee*
nen van wegen de gruwelen, die gedaan worden in het
midden van ons land; maar laaten wij alles aanwenden wat
in ons vermoogeu is, om den ondergang van een zondig
volk te verhoeden.
„Langs deezen weg zullen wij, geduurende ons verblijf
op aarde, tot eenen zegen zijn; en ten laatsten zal aan
ons, door de bermhartigheid van God in Christus , een ingang verleend worden, in die betere waereld, daar alla
traanen van onze oogen afgewischt zullen worden; daar
de inwoonders alle onbezoedeld zijn , en daar de vreugd
volmaakt volkoomen is, daar wij, met één hart ets ééne
ftem, den lof zullen vermelden van den Koning in Zion;
daar wij de heerlijkheid en eer, de heerfchappij en magt
zulken toebrengen, aan hem , die op den throon zit, en
'iet Lam, tot in eeuwigheid. Amen."
De Vaderlands-Liefde, in eene Leerreden, over Ps. 137:
5, 6. Door w. SUERMOND , Predikant te Olst , beroepen te
Deventer. Te Deventer by G. Brouwer 178x. In gi.
otavo, 48 bladz.

regt Vaderlandfche Predicatie, gefchikt, om de
E neVaderlands-Liefde
in een Volk op te wakkeren , en liet

zelve te noopen , om zig te gedragen , als zulken , dien
de I7ryheid en het IVelzyn van huis Vaderland ter harte
gaet. Voorbeelden van Grieken en Romeinen, mitsgaders
van edele Nederlanders, ftrekken hier, by wyze van inleiding, reeds ter aenfpooringe; en de ontvouwing van de
tael des Joodfchen Volks, Ps. 137: 5, 6, fchetst ons ten
nadruklykfte de gemoedsge['eltenis van een Volk, dat,
uit den overvloed des harten , „ eene ongeveinsde betui„ ging geeft, van hunne grootmoedige Liefde voor den
„ Grond hunner geboorte, welks onfpoed hunne diepfte
„ droefheid , welks geluk het toppunt van hunne grootfte
„ blydfclaap , was." De Eerwaerde Suermond ,het voorwerp
hunner zegt en liefde, (hun Vaderland) en de uitgekipte
,fpreekwyzen, welken zy ter uitdrukkinge van dezelve gebruiken, in de eigenaertige kracht van 't Voortel , ophelJerende , verleent ons een treffend Tafereel van echte Vaderlandsliefde, dat by vervolgens den Nederlanderen onder 't oog brengt, om hen ter navolginge op te wekken;
't welk
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't welk in dezen de eigenaertige toepasfing zyner behandel.
de ftoífe is. Men ontdekt in deze gantfche Leerreden een
Redenaer, ingenomen met zyn onderwerp, dat hem alles
nadruk doet fpreken , en zyne manier van voor-zinsmet
uitfielt gcfchikt maekt, om invloed te hebben ,-fleingby
by een Volk, dat, gelyk by zich in 't flot uitdrukt, „eekt
„ Vaderland heeft, daar wy geen flap kunnen doen,
„ of wy zetten onzen voet op eene plaats, waar het
„ bloed heeft ge{Iroomd van eenen of anderen onzer Vade.
„ ren , — geftroomd voor onze vryheid,voor onze voorreg„ ten, en zouden wy die dan verwaarloozen, zouden wy
„ die vergeeten? 6, Dan vergete onze regterhand zich zet•
„ ve: dan kleve onze tonge aan ons gehemelte 1
!

'

Eet goed uitzigt van Nederland in de ongelukken des Oorlogs,
in eerie Bedeflond uit 3ez. LIV. i6, 17n. Door Joi-JAN
CLAESSEN , Kerkleeraar te Leerdans. Te Utrecht , by
de Wed. J. v. Schoonboven', 1781;. In gr. oftavo, o

bladz,
van het ProphetIsch voorftel, Jca. LIV. z6,
N aer luid
leid de )✓erwaerde Clae.rfen ons op, ter beíchoude aenflagen
i7a,

winge van God, als magtig en genegen, om
der Vyanden , ten verderve an zyn Volk, te verydelen;
't welk by dan voorts op den tlaet van ons Vaderland
overbrengt; met een tiendrang van de vereischte plichtsbetrachting, om op die gunst des Albetierders te boopen. Dit doet hem , voor by tot het Gebed overgaet ,
dit gunftig Tafereel fcheffen ; 't welk God geve , dat wy
eerlang, daedlyk, mogen aenfchouwen t
„ Openhaare en heimelyke Vyanden mogen alle vermogens en listen te werk flellen; de Heer zal 'er in blaazen;
by zal voor ons ílryden; onze Vlooten zullen, haastig in
orde gebragt , den ouden roem der Nederlanderen doen
herleeven ; onze fchade zal wederkeeren , en het licht van
voordeelen zal ras aanbreeken. Onze Zeehelden,
aangevuurd door de oude voorbeelden van dapperheid ,
zullen met de overwinninge wederkeeren. De Vyand zal genoodzaakt worden, om dat volk, t welk by zoo
onrechtvaardig aangerand heeft , den Vrede te vraagen ;
eenen Vrede , die de Nederlandfche jaarboeken vercieren
zal ; en de Nakomelingen zullen zeggen : „ zoo verandert
„ het: Onze Voorvaders, die in 't eerst flap fchcenen te
„ zyn,
,

J. CLAESSEN, HET COED- U1TZICTs

^j[

„ zyn, hebben vuur gevat, zy zyn leeuwen geworden;
„ de hoogmoed der trotfchen is vernederd; wy zyn nu
een vry volk, dat de Zee met alle veyheid mag bevaa„ ren ; dat met zyne Schepen zynen koophandel overal
„ onbelemmerd dryven kan! Deze, zal ook dan de
„ taal van onze kloeke afíl:ammelingen zyn : de Engelfeben
„ hebben het ten kwaade gedacht , maar God, heeft het
„ ten goede gedacht; onze banden zyn los gemaakt! ge,, zegend zy de nagedachtenis van die Braaveii ! wy zul„ len het onzen kinderen vertellen, en dit goed zal, zoo
„ lang Nederland 'er zyn zal, in het geheugen bewaard
„ worden!"

Beknopte Inleiding tot recht verftand der Heilige Schriften
,des Ouden en Nieuwen Testaments , doer AMOS LAnz»RECHTS , Predikant te Waverveen. Te Amfterdam , by
J. ' Westing WillQmsz. 1782. Behalven de Voorreden
105 , bladz. in gr...ot9avo.
dit Gefchrift geeft de Eerwaerde I ambrechts een beIomnknopt
verflag van die kundigheden , welken (trekken ,
. den Leden der K,eFke een geleidLyk denkbeeld van 't

beloop der Heilige Schriften in te boezemen, en hun een
bericht te verlenen ,van 't geen daaromtrent verder in aenmerking komt. Na een voorafgaend onderwys nopens de
Godlyle Openbaring in - 't algemeen, handelt by verder
over ieder Boek in 't byzonder ; .meldende kortlyk het
charater der Schryvers, den tyd wanneer, de gelegenheid
by welken, het oogmerk waermede die Schriften opgelicht
zyn , als mede derzelver inhoud , en , met betrekking tot
die Brieven, welken aeli byzondere Perfoonen gefchreven
zyn, de Perfoonen daer in bedoeld. Daerbenevens komt
ook -in aenmerking, 't geen men omtrent de Apocryphe
Boeken , de oorfpronglyke tael der Bybelfchriften , het
verzamelen van den Canon, den Joodfchen Talmud, en
dergelyken , waer van men zomtyds op de Predikf'oelen
hoort gewag maken, heeft gade te flaen. En by 't voor
dit alles leidt zyn Eerwaerde den Leerling tot-dragenv
een recht gebruik der Bybelfchriften; met aenwyzing van
't geen men daeromtrent in acht heeft te nemen, om de
gewenschte nuttigheid uit derzelver beoefening te erlangen: De Eerwaerde Lambrechts behandelt dit Stuk
met veel oordeels , op zodanig ene wyze, dat het voor
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de nenkomende Jeugd verflaenbaer zy, en dat zelfs velen'
Váá dé bejaerder Leden der Gemeente zyn Gefchrift met
nüt kunnen doorbladeren. Het is by Magen en Antwoortien opgef1eld ; doch zo ingericht, dat ieder Antwoord
ene JQp zichzelve Iiaende Stelling behelze; van waer het,
of als een Vraegboek gebruikt, of, met ter zyde ftellinge
van de Vragen , als een doorloopeud Gefchrift gelezen
kutiné worden.

J+ n.'MMICAAëLIS, Oosterfiche en Uitlegkundige Bibliotheek.

Vierde en Vyfde Deel, te zemen 437 bladz. En tevens
het Zeetiende Deel 139 bladz. in gr. abïavo. Te Utrecht,
by J. C. ten Bosch, 1782.

ereetikomftig, mct het oogmerk, om de Nederduitfche
uitgave van dit geleerde Tydfchrift , allengskens-, ge
te maken, en den Lezer-lyktájger,mdHouifch
tevens de nieuwere Stukken onder 't oog te brengen (*),
heeft men thans weder drie Stukken te gelyk het, licht
doei zien. Met deze voortzetting van dit Werk, maekt
men deszeifs. aenkoop -des te geválliger:, voor hun die het
Hoogduitsch niet vèrllien, en de oordeelkundige behandelingen en berichten van den Hoogleeraer Micl aëlis op de
juiste waerde fchattt . In 't doorbladeren dezer Stukken ,
die weder een aeutol van byzonderheden , ter daedlyke
ophelderinge van de Oosterfche= Letterkunde verlenen ,
zal men t over reden vinden, om in de gunt igeedachten, nopens de nuttigheid van dit Gefchrift, ver(ie
rkt te
worden.
(*) Zie Algem. Vaderl. Letterroef. IV. D. bl. 467.
Viige1ogte Verhandelingen over onderwerpen, tot den Godsdenstr , de Heilige Schrift , de Zedekunde , en andere
ergelykt Stoffen, betreklyk , uit de • aanmerk-lykfte Schriften van buitenlandfiche, inzonderheid Hoogduitfche Geleerden, in 't Ntder2uitsch vertaald en uitgegeven, door. een
Qengotfchap , van Beminnuaren van Vry en Vreedzaam
Qnderzoek' Te 4mrterdant, by de Wed. J. Doll. 1782.
Behalven, de Voorreden 114 bladz. in gr. octavo.
,

{lelt zich voor, van tyd tot tyd, on.
HetderGenootfchap
deezen, Tytel, enige Verhandelingen over Gods,
dien-
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dientige Waerheden , uit buitenlandfche Schryvers, byeenverzameld , in 't Nederduitsch het licht te doen zien.
Ze zullen zodanige Verhandelingen in deze Verzameling
plaetzeu , die., hunnes oordeels , der overweginge wel
^Vaerdig íyn, zonder echter met die.•af iften te willen
aenduiden, • dát'zy, in hunne eigene gevoelens, eenflemwig zyn , met de der in beweerde voorfteIlingen. Als b minnaers vair - een vry en vreedzáezn 'onderzoek bieden
ze dezelve den Lezeren ter nadere, overdenkinge aen,,
niet de lesfe. Betragt de Waerheid in Liefde ; heproeft
alle. dingen, en, behoudt liet Goede. -- .. Het eerfle thans
gifgegeven $ tuitje behelst een viertal van Verhandelingen,
(i.) Ene, aennpryzing der Christelyke Voorzigtigheid; Vr.yheid. en Verdraegzaemheid , welke hier als tot eene (dort van
Voorreden dezer Verzamelinge Ilrekt. (a.)EneVerhandelin
over de • Eeilige Schrif us`r en hare Ingeving... (.3. } En
overweging der Vrage; Waerom wordt aen efus • Clnistui
en byzonderlx aen zyrzen dood , .de g enade en de zaligheid
als en: uitwerkipg tcegefc1 reven;? En. eindelyk. (4.) Ene
nafporing van 'Gods werking, en invloed op 's Menfchen Ziel.
Ieder dezer onderwerpen wordt hier enigzins in
een ander licht geplaatst, dan de gewoone denkwyze het
meren 4 eel der. Christenen. leid. Zulks. zal velen ongetwyfeld ífuiten, ;, rnaer de zodanigen,, die liefhebbers
van een onpartydig, onderzoek zyn., .zullen deze 'Verhandelingen , doer ze met oordeel en in ene geregelde
1cl,ikking opgeteld zyn , met genoegen kunnen doorbladeren. De. gulde, regel, Audi et niteram partem, of Noor
en Wederhoor, is niet_ alleen voor de Burgerlyke Regtbank;
dezelve komt, in alle Wetenfchappen te (lade, dus ook in
de Godgeleer;lieid, en in, deze wel te. meer, om dat de••
Partyen dikwerf, zo - van de ene, als van de andere' zyde ,
in uiterlIen, loopen. Gemerkt' dit nu plaets kan hebben,
zo wel in algemeen aengenomem gevoelens, als in- denkbeelden die van den gewonnen. weg afwyken; zo vordert
en deze en gene foort een onpartydig onderzoek; de eeríle om niet in een algemenen fleur te ver mede gelleept
te worden, en de laetfte om niet verlokt te worden, door
de zucht van_ byzonder te zyn. ; Die tegen beiden omzichtig op zyne hoede is zal gemeenlyk voor uïterifen
bewaerd blyven, en veelal den middenweg houden, die
niet zelden, der waerheid het nee^te is; terwyl by in ver.
fcheiden gevallen zal moeten zeggen, non liquet, of, het
puk is niet voldongen. Edoch, om dit in overtuiging te
kunnen doen, moet het onpartydig onderzoek vooraf gaen.
;
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Heelkundige Mengelwerken , door CtAUDIUS POUTEAtf,
Vertaald, en met Aonmerkingcn vermeerderd, door r. m,
NIELEN .
Tweede Stuk. Te Utrecht , by G. T. vats
Paddenburg, 178g. In gr. oftavo , 303 bladz.
Stuk van deeze voortreffelyke Méngeiwerken
Hetis,eerfte
reeds in het jaar 1774 , door den' Heere.IVielen,
en met
in. het Nederduitsch vertaald j

Aanmerkingen verte

rykt, uitgegeeven (*).
Wy hebben by die gelegenheid reeds onze gedagten,
go wel over het fraaije zelve, als ook over de weluitge..
voerde Vertaaling, gezien, en vergenoegen ons thans odm
onzen Leezer den zaakelyken Inhoud van dit tweede Stuk
mede te deelera. —.------- De Sch'ryver begint met eend
Vethandeling:.over de Binding van het Dàrmnet, -- en
bewyst door de rede , en ook voornaanlentlyk door de
gndervinding , liet gevaar dat deeze Binding vergezelt
^--- de behandeling, die by daarentegen voordraagt, is het
Darm-net, en de lippen van de wond, naa eerie genoeg<
zaa,me vertwwydering, wanneer de Breuk verouderd is, te
hiaten. Hy getuigt , de voordeelen hiervan, door
de ondervinding, bevestigd gezien te hebben. Niet minder wigcig zyn ooit de volgende Verhandelingen ; over de
Ontwrigting vat de Dey, naar + boven en buitenwaards ;
over de Ontwrigting van de Dey, naar beneden- en binnenwaards , of in het Ey-ronde Gat ; over het Gevaar
van de. Slagen aan het Hoofd, zelfs wanneer zy niet dan
de behairde Huid aandoen ; over een Boon die tot Kerf
verftrekte aan eenen Steen ui de Pis-BIaas; over de Middelen die de Natuur verfchaft, om de Bloedflortingen te
Ijempen ., en om. de uitwerkingen van de Bindingen te
helpen; over de Ogrzaaken van die toevallen, die dikwils
de Bindingen vergezellen; over de Middelen om die te
ontgaan, n;over- de Gevallen, welke vereifchen dat men
de Bindixtgen vèrwerpe; over de Werkingen van vericheide
middelen, van welke men zig bedienen kan tot fteínpiun
der Bloedtlortingen; over een Verband dat zeer zeker is,
om, door de drukkihge, de Bloedflortinge te Ilillen, na de
Afzettingen van het Been; over het Gevaar van de rond
na de Afzettingen , en over de oorzaa--ganderuki
ken van het uitileeken van het Been , na de afzetting
van
,

(*) Z1' H'ed. T'ad. Lfett. IV. D. rfte Stuk, bi. aa.
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lean de Dey ;, over eene Zwangerheid van zeven en een
half Jaaren ; over de Verplaatzing (luxatio) der Spierelf,
en over haaré Herhelling. Zie daar de onderwerpen , welke in dit Theede, Stuk voorkomen., en welke allen door den Schryver met de groottte naauwkeurigheid;
oordeelkunde en ondervinding behandeld worden. — Ag^
ter deeze Verhandelingen zyn nog de volgende Waarneemingen geplaatst. Voor eerst, over eene Kneuzing aan het
Agterhoofd, ..vergezeld met doodelyke toevallen, nevens
eenige opmerkingen over de Herfenpans-booring ; in twyfelagtige .gevallen, door den Heer CHARMET'IoN, Heelmeester , 1;e Lion, Ten tweeden, eene Waarneeming, over
de opening der Nieren (Nephrotomin); en ten derden , eene
Waarneeming over een ongemeen geval, betrekkelyk tot de
Vroedkunde; beide medegedeeld door den Heer FLURANT ;
Ten vierden, eene nieuwe manier om de doorfteeking in
de Pisblaas te verrig en; en eindelyk , - eene Befchryving
van eene fubbelé Lithotome, voor de •Operatie van den
,

Steen by ;de Vrouwen, ook door den Heer
medegedeeld

FLURANT

Verhandeling over de Botten, of Zuigfakken, In de Lever
der Schaapen, en de daaruit ontf wande Ziekten- der Schaapen. Uit liet Hoogduitsch van den Heere j. e. sctizrFFER, Prediant te R,gensbterg, en Lid van liet Konirgly', Genootfchap te Gottingen. hertaald door J. F . MUL
LFR . Met een Koperen Plaat. Te Amfierdam; by J. Ili
ilwe, 178a. In grGot 8vo. 64 bladz.
n deeze, met, zeer veel oordeel en naauivketrigheid óp.
Iheeft
geflelde , Verhandeling, over het Ongans der Schaapen r,
zig de Heer SCHiEFFER voornaamlyh bepaald tot he

nafpeuren der oorzaaken waaruit deeze Ziekte ontftaat. De
Plotten, of Zuigslakken, die by in de Lever der Schaapen ge ï
vonden , en als de oorzaak der Ziekte aanmerkt, heeft by opzettelyk onderzogt en ontleed; de wegen, langs welken deege diertjes waarfchynlyk in de Lever der Schaapen komen,
aangeweezen; de doodelyke toevallen, welke voor de
Schaapen hierdoor ontwyfelbaar moeten ontflaan, getoond;
en eindelyk, de Behoed- en Geneesmiddelen tegen deezé
vernielende Ziekte opgegeeven. — De Heer scsL Firrtz.
geeft ons vooraf Bene korte Befchryving van deeze Zieke j, zo als zy door hem en anderen is waargenomen , cri
V. DEEL. ALG. LETT> NO 25
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J. C. SCHLLFFER, OVzR DE BOTTEN.

welke verfchynzelen men by het openen der geflorvene
Schaapen ontdekt heeft.
Zo veelen , zegt hy, ik ook over deeze Ziekte der Schaapen gefprooken heb, waren zy allen, in deeze twee omhandigheden, van 't zelfde gevoelen: dat de gepasfeerde
natte Zomer hiervan de oorzaak zy; en ten tweeden, dat
men, by het openen der zieke Schaapen, Wormen in de
Lever vond, die men Botten noemde. Die Schryver
merkt aan, dat het niet zonder voorbeeld is, dat zoortge.
lyke Wormen in Dierlyke Lichaamen zyn gevonden; doch
dat de llelthryvingen daarvan zeer gebrekkig zyn. —Dit,
zegt hy, heeft my aangefpoord, om tot derzelver navorfching
en ontleeding eengen tyd te befteeden. — De Befchryving, die hy daarvan geeft, en de Aftekening op de by
gevoegde Plaat, zyn naauwkeurig , zo dat wy niet twyfelen,
of de Liefhebbers der Natuurlyke Historie zullen hem daar
voor zeer veel dank weeten. --- .- De Vraag, hoe deeze
W7ormen by deeze Schaapen en andere Dieren, binnen in
het Lichaam koomen, word zeer oordeelkundig beantwoord, en de daartegen ingebragte zwaarigheden weg
(telt vast, dat deeze Wormen-genom.—DSchryv
van buiten door het voedzel in het Lichaam gebragt worden; en dit gevoelen bevestigt hy door de getuigenisfe
van andere Schryvers zo wel als door zyne eigen Waarncemingen.
De Behoedmiddelen voor deeze Ziekte, als mede de
Geneesmiddelen, zyn zeer eenvoudig. Azyn met Zout ge.
meugd , heeft de Autheur als het beste antidotum tegen
deeze Ziekte gevonden.
De Heer .7. F. Muller, die de Vertaaling van deeze
fraaije Verhandeling op zig genoomen, en dezelve aan
den- Wel Edelen Gefirengen Heer Mr. JAN DEUTZ, die
als een edeldenkende Bevorderaar van nuttige Kunflen en
Weetenfchappen bekend is, opgedraagen, heeft zyne taak,
zo in opzigte der Vertaaling, als wegens de bygevoegde
Aantekeningen, zeer wel uitgevoerd.
-
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herhandelingen uit gegeeven door liet Zeeuwsch Genootfchap
der Weetet fchappen te P'lisfingen. Negende Deel. Te
Middelburg by P. Gillisfen,1782. Behalven het Voorwerk,
574 bladz. in gr. oElavo.
et gefchiedkundige berigt van het laater voorgevallen
in het Genootfchap, naar gewoonte voor dit Deel
geplaatst, is te aanmerkelyker, door eerre daarin medegedeelde Loffpraak over wyleii den Heer David Henry Gallandat, Med. Dr., 's Lands Operateur en Steenfnyder,
Lector in de Ontleed- Heel- en Vroedkunde te Vlisfmgen, en Thefaurier van dit Genootfchap; -zynde geweest
het eerfte Lid, en eenigermaate de Grondlegger van het
Genootfchap, het welke by beífendig tot nut en luister
genrekt heeft.
Verder ontmoeten we, by den aanvang deezer negende
Verzamelinge, twee Prysverhandelingen van de Heergin Zillefen en MareeuW 3 over het Muntweezen, welker pene den
toegezegden zilveren Eerpenning heeft weggedraagen. Ze
gaan beiden over de middelen tot redres , zo ter afwending e van het nadeel, dat Zeeland door de tegenwoordi•
ge gesteldheid van, 't Muntweezen ondergaat, als ter bevorderinge van eene gelykmaatigheid der Muntfpecien in
de geheele Republiek; en behelzen deswegens verfcheiden
bedenkingen, die, nevens anderen, meermaals over dit onderwerp aan de hand gegeeven, wel verdienen opmerk.'
zaam overwoogen te worden. ----- By deeze Prysverhandelingen komen voorts verfcheideri andere nuttige Ver-.
handelingen, over verfchillende Weetenfchappen, waaronder die, welken de Natuurlyke Historie, de Genees- en
Heelkunde betreffen, eerre voornaame plaats beflaan; weshalven wy van dezelven eerst gewag zullen maaken.
Ten deezen opzichte deelt ons de Heer Swagerman hier
mede een Vervolg van zyne Verhandeling over het Apocynum, in het Vde Deel geplaatst:] dienende ter nadere
ophelderinge, zo van liet maaktel en de famenflelling van
deszelfs Bloem, als van den zuiger der Vliegen, welken
meest in deeze Bloemen gevonden worden; ten welken
einde ook de afbeeldingen meer in 't groot gebragt zyn.
Men zal dit Vervolg met geen minder nut en genoegen,
dan 't voorgaande , in opmerking veemen ; terwyl men
's Mans kunde en edelmoedige denkwyze , in 't verbeteren
zyner Waarneemingen , den verdienden lof zal toekennen.
-

-

-
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De Heer Husfem geeft ons wyders de Befchryving
van een verbeterd Werktuig tot de herftelling van den
Ontwrigten Schouder. Hy verleent ons vooraf een kort
berigt van de wyze, op welke de Ouden, en ook de
Nieuweren , de ontwrtgting behandeld hebben; toonende
tevens het gebrekkige, dat by in hunne werktuigen ge
heeft; vervolgens gaat by over tot eene ontleed-vonde
om-kundigebfchowvantrigefchoud,
daar op de werking en de voordeelen van zyn werktuig,
in dit geval, te duidelyker onder 't oog te brengen; waartoe ook eene juiste afbeelding van het kunsttuig deeze
befchryving vergezelt. 's Mans naauwkeurig verflag is een
gepast byvoegzel tot de fraaie en meesterlyke Verhandeling
van den Hoogleeraar Bonn over den ontwrigten fchouder,
waarvan we op zyn tyd verflag gegeeven hebben (*).
Even zo hebben haare nuttigheid, de Waarneemingen van
den Heer Greve over een hoornagtig uitwas , gegroeid aan
de binnenzyde der Dye; waarvan ook eene afbeelding gegeeven wordt, als mede over de waare deugd van het
Ran kweerend vermogen der witte Willigen bast, in vuile,
tinkende en kankerverzweeringen.
Ook verdient
Bene daaraan volgende Waarneeming van den Heer van
LVy, omtrent de affiiyding van den Nervus infraorbitalis,
in plaatslyke pynen op deeze hoogte, met regt de opmerking der Heelkundigen. Flier op volgt een naauwkeurig Berigt van den Heer Ghert , wegens twee wanfehapen Kinderen.
Een oordeelkundig Verflag door den
Hoogleeraar Sat gegeeven, nopens een oud Latynsch opfchrift, op een edel gegraveerd gefteente van een Oogmeester, 't welk hem aanleiding geeft , om van de oude
Oogmeesters, en de door hen gebruikte middelen, te gewaagen.
Een uittrekzel uit een Berigt van den
Heer I'Vatervliet, betreffende de volkomen geneezing eener
lammigheid aan beide de handen, door middel van de
Eene Verhandeling van den Heer HoutEleë}riciteit.
twvn, raakende het onderfcheid der Salamanderen van de
Haagdisfen in 't algemeen, en van de Gekkoos in 't byzonder , niet eene nevensgaande afbeelding van twee zon
Gekkoos en Salamanders : --- als-derlingfotva
mede van eenige Oostindifche Tin-Ertfen.
En eene
Befchryving van een zonderling Ruk Yvoor,, met aanmerkingen, betreklyk tot de natuurlyke Historie van den Oli-

phant,

(*) Zie .dlg. Vad. Letteroef. 1V. D. bl. 207.
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Ieder deezer
plant, door den Heer Gallandat.
Stukken heeft in zyne foort zyne verdienl}e , daar ze den
Leezer verfcheiden ophelderingen, nopens de verhandelde
onderwerpen , aanbieden : en van eene byzondere nuttigheid is, eene daaraan volgende Verhandeling van den IIeer
van Solingen, over eene berugte Proefneeming van den
Geneesheer Nrordwyk; met eene voorhelling van ontdek
Ontleedkunde onlangs veel lichts hebben-kinge,d
bygezet, op eerre nieuwe wyze opgelost. Het beluit van
het onderzoek dier proefneeminge , waardoor de Heer
Noordwyk de vereeniging van de vaten der baarmoeder
en de nageboorte trapt aan te toonen, is, dat dezelve
niets afdoet, ter wederlegginge van het gevoelen van den
grootenHunter,en andere Ontleedkundigen, dat'er, naamlyk,
geene gemeenfchap tusfchen de vaten van de baarmoeder
en de nageboorte plaats heeft, En niet ongefchikt
is hiernevens gevoegd eene vroedkundige Waarneeming van
den Heer de Puyt, wegens Tweelingen, die het water
en de vliezen gemeen hadden; waarvan de afbeelding in
Plaat vertoond wordt. Laatstlyk levert ons dit
Deel, met opzigt tot de Natuurlyke Historie , nog een
Berigt van een vreemd lichaam, gevonden in, een hoen
, medegedeeld , door den Heer Watervliet, die 'er-dery,
tevens bygevoegd heeft, eene Waarneeming , welke toont,
dat then Eieren, behoorlyk befmeerd zynde, na verloop
van 13 of 14 maanden, en mogelyk wel langer, nog kan laaten uitbroeden , des men hier te Lande gemaklyk hoen
uit vreemde gewesten, kunne aankweeken. Ook-ders,
ftaaft zyne bevinding eenigermaate het oude denkbeeld ,
dat eieren, die aan beide de einden botrond zyn, haanen uitleveren, en dat uit de anderen, wier eerre einde
rond, maar het andere fpitsagtig is, hennen hervoortko.
men; doch dit vereischt nog nadere proeven. Dus
ver Verhandelingen, raakende de Natuurlyke Historie, Ge•
nees- en Heelkunde.
Wat wyders andere Weetenfchappen betreft; ten aan .
zien van het Wis- en Hemelloopkundige verleent ons dit
Deel nog twee Verhandelingen. Eene van den Hoogleernar
Euler over een nieuw foort van zogenaamde Tover-Vierkanten; in welke zyn Ed. den Liefhebberen verfcheiden
opmerkingen aan de hand geeft,, die hun in de verdere
nafpooring der getalskoppelingen, en der Tover-Vierkanten, te Rade kunnen komen. En voorts eene heretening van den voorbygang van Mercurius over de Zon ,
den,
E3
;
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den Y2 Nov. i78, door den Heer Fokker; met eene daarby gevoegde- Plaat, welke ons den weg van Mercurius
over 'de Zon aanwyst.
Voorts behelst dir Deel nog drie Verhandelingen , wel
liet Gefchiedkundige behooren. De Heer Lumbrecht--kento
fen deelt ons hier mede zyn onderzoek, of Philips, de
Ilide van dien naam onder de Hollandfche en Zeeuwfcha
Graaven , zich ooit door den Roomfchen Paus hebbe doen
onrflaan van den Eed, die hy, by het aanvaarden der•
Regeering, gedaan had? Het getuigenis van Willem den I,
desaangaande, in zyne bekende Apologie, kan men niet
wel van onegtheid of onnaauwkeurigheid verdenken; en
't is te meer aanneernelyk, om dat het wel instemt met het
g e en hy in zyne eerfte verantwoording den Kardinaal van
ranvelle te laste legt ; overeenkomflig met het geen Lurgundus, (een groot voorflander van den Kardinaal,)m'eldt, hoe
'er een gerugt liep, dat de Kardinaal den Koning geraaden had, den Paus om ontflag van zyn Eed te verzoeken ; welk ,gerugt die Historiefcliryver niet loogenf}raft,
Dit v'astftaande 1 dat 'er iets van die natuur plat$ $ehad
hebbe , ' komt in overweging de uit ;eftrektheid var Oat
ontflag, en welke Paus het verleend hebbe? By mangel
van uitdruklyke bewysfchriften , kan men hier omtrent iiiets,
als volkomen zeker bepaalen: doch men heeft, gelyk de
Heer Leunbrech^fen toont, getitegzaamen grond om vry
voldoende te gisten , dat Philips zig - ten minite.in zo verre
van zyn Eed zal hebben doen ontflaan , als dezelve fireed met
zyn oogmerk om de Hervorming ten kragtdaadigflen te
keer te gaan, 't welk zo juist met het bedoelde van 't
Rogufche Hof overeenkwam. En waarfchynlyk zal hem
dit otittlag` veldeend zyn, door Paulus den IV, of een
van'deszelfs Opvolgers, Pius den IV ,of den V. Nader laat
het zig niet-wel bepaalen-; of men moést denken op de byzonderé ijergunning wegens de invoering der nieuwe Bisdom
men in de Nederlanden, door Paulus den 1V, in 't jaar
1559 verleend; en 't is niet vreemd te denketr, dat het
getuigenis van' Willem den I, en liet diestyds verfpreide
gerugt, byzonder tot het toen voorgevallen , betrokken moet
worden. De Heer Lamhrechtfen beluit deeze Verbandeling met eene zedelyke aanmerking over den geringen indruk, dien de Eed thans veelal heeft, en 't geen men,
ter verbeteringe van dit gebrek, by 't plegtig afneemen van
den Eed, zynes oordeels, met vrugt zou kunnen aanwenden . By dit gefchiedkundige Stuk komt nog een
ander vary den Uoogleeraar te Water behelzende aanmer,

G
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kingen over eenige Smyrnafche penningen, in 't uitmuntend Kabinet van den Heer van Damn:e bewaard, welker
afbeeldingen tot nog niet . gemeen gemaakt zyn ; die hier in
Plaat. vertoond, en niet oordeelkundige aanmerkingen bekhreevén worden. --- Eindelyk vindt men in dit Deel
nog een Gefchrift van den Eerwaarden 's Gravezande , dienende tot een.Vervolg zyner [in 't VI Deel €eplaati}e] ge.
fcbiedkundige Narigten, betreffende de blanke en zwarte:
jood en te Cochim, op de kust van Malabar. Zyn Eerwaarde verfierkt hier zyne voorige Narigten, en heldert.
dezelven nog Cenigermate. op; waartoe ook- inzonderheid
4irekt een hiermede verknogt Nafchrift, raakende deeze
Jooden, .overgenomen, uit de laatst ingekomen herigten
van den Wel Ed. Geftr. Heer Moens , eertyds Gouverneur ,en Dirééteur te Cochim, met welken de Eerwaarde
's- V ravezande herhaalde briefwisfeling over dit onderwerp
gehouden heeft,

Uitgeleezene Verhandelingen over de TVysgeerte en Fraaie
Letterren. Uit het Fransch vertaald. Derde Deel. friet
Byvoegzels vefineerderd, door j. FR. HENrfnRT, Haogl.
in de • Wysg: -en Wiek. • ër Lid• van- verfchtide& geleerde
Maatfchappye^t. Te 'Utrecht by A. v. Paddenburg era
J. M. v. Vidtert J78a. Behalven het T7ooriverkt 5o9 bladz.
in gr, o5avo.
-

et geen minder genen-, dam de HQogleeravr HenM
ase nt .den - aanhoudenden arbeid zyner Medehelperen,
in 't âtaa1en. der hier- byeengebragte Stukken. erkent,

zullen Wys Berige Leezeis den voortgang deezer Verza-.
uren; en 'ér .door genoopt warden, -om te.
melirrge. goedke
wenfchen dat de Hoogleeraar-die taak, welke by op zig ge
heeft , nog verder voltrekke. Eene oordeelkundi--nome
ge keuze toch levert- hier geene dan leezenswaardige Ver
daarin overwoo--handelig;vrfcnheid
gi ne onderwerpen verleent eene foort van aangenaame uit
y in 't nagaan van min of meer afgetrokken be--4panig
fpiegelingen. Uit de Voorrede is af te neemen ,
dat de Hoogleeraar als in twyfel ftaa, of het ook aangenaamer zou zyii, uitgebreider, of meer aaneengeknogte
Verhandelingen, te geeven, dan 't komt ons -voor, dat
de th-wus gehouden manier beter beantwoordt aan de natuur van dit_ zyn Werk, en voor ver het meerendée,I' der
Leezeren gevalliger is. Breeder uitgewerkte Stukken Zien,
onE4
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onzes oordeels, beter op zig zelven het licht; wanneer
ze door oefengraagen afzonderlyk 'gehouden kunnen won.
den. Wat hiervan voorts zy,, wyàtwyfelen. niet,
of het nu afgegeeven Deel zal -althans,door zyne vet'fcheidenheid voldoen. Het is ons niet wel mogelyk, zonder al te breed uit te weiden, tien inhoud van alle de
hier medegedeelde Verhandelingen afzonderlyk, op te geeven, waarom wy, voor 't meerder gedeelte flegts derzelver tytels zullen melden, of kortlyk aanduiden, waar toe
ze dienen.
By den aanvang komt ons onder,het Oog, eene Proeve
van den Heer sULZIR, over 't Geluk der verstandige Weeeens; die ons ontvouwt, welke de noodzaaklyke vereischten zyn., zal een verflandig weezen yctlkomën gelukkig
zyn; en de mogelykheid af pnmoogelylcheid dier vereischten nafpoort. Hete hefluit, daar uit afgeleid, is, „ dat
een verftandig eindig weezen niet, dan door een weg
„ yan allerlei moeite en verdriet, tot den hoogden trap
„ van geluk, waarvoor het vatbaar is, geraaken kan; en
„ dat, wanneer men het zelve -van alle verdriet wilde be,
„ vrydcu , men het zelve van dat ge^ti _ 7,oude beroovèn ,
„ waarin deszelfs geluk alleen geleegen is." ----Van dien
zelfden Autheur is een daarby geplaatst Onderzoek, naar een
zeker .begiuzel,, om de, pligten der Zedekundè te onderfcheiden van de pligtein vawhet ,Natuurlyk Regt; dat is,
net andere woorden gezegd, de volkomen pligten,, die men
van iemand volftrekt vorderen kan, ([tel h. V. zyne fchulden te betaalen,) te onderfcheiden van de onvolkomen pligten, die iemand wel gehouden fis te betragten, maar tot
welker nakoming by niet genoodzaakt kan ,word4n ; als
daar is, b. v. het dankbaar erkennen an goten weldaaden. Tot .een volledig, betlisfend bgginzeJ. hier van [telt
de Heer suLzER het ,volgende-, voor. :,, Alle plichten dep
Zedekunde, welke volkomen zeker en algehnjeen'bekend
zijn, zijn volkoomen pligten; terwijl die, wier kennis
van mijn eigen oordeel afhangt, tot de onvolkoomen pligx , ten behooren, en aan ".geene wetten onderworpen, zijn. ""
--.—. [lier aan volgt een Stuk van den Heer Meryan, gefchikt om die twee beginzéls , tot welker één van.. beiden,
Tiaar het oordeel van verfehillende, Geleerden., alle' de vermogens en werkingen van's Menfehen,Geest, te. brengen
zyn , te weeten, het vermogen van gewaar worden ,:óf de, kragt
ner vertegensvonrdiginge met .elkander te vergelyken. De
IIoi léeraar Hennert heeft 'er Bent aantekeping bygevoegd,
wel:
,
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welke inzonderheid ftrekt ter ophelderiuge van 't gevoelen
an Locl.e ; die den oorfprong van alle de vermogens (ier
Ziele alleen uit de gewaarwording afleidt. — Verder komt
ons voor cone Verhandeling, insgelyks van den HLer erioan, over het Zedelyk Gevoel; waarin zyn Ed, toont,
dat men het zelve met regt voor een \Vysgeerig beginzet
kan houden; 't welk volkomen iullemt niet de eigenlist=
de , en de beginfelen der Zedeleere , (lie op de redekaveling gebouwd zyn. Twee daaraan volgende Verhandeliniaen van den Heer sULZEt: behelzen Bene ontwikkeling der
éigenfchappen, zo van de Genie als van de Rede; welke
ons ontvouwt wat wy deswegens aan de natuur verfchuldigd zyn; en door hoedanige middelen wy die tlatuurtaven te hulpe kunnen komen , of derzelver vermogens ver
vermeerderen. Hier nevens ontmoeten we-frekn
tivysgeerige Befpiegelingen van den )eer Menen , waarin
by zig voortlelt de volgende vraagt i te onderzoeken :
Wat is toch de gelijkheid? Van waar koomt ons naare
„ bevatting? \Vaa rin beslaat naare natuur? Hoe onder„ fchcidt men de volmaakte gelijkheid van de onvolmaakte? Zyn de volmaakte gelijken moogelijk? En zoo zij
het zijn, zyn 'er voorbeelden van in de natuur ?" Met
de beantwoording der twee laatfie vraagen, toont de Autheur ten bondig` { e de ongegrondheid van het princrpivm
indiscernabilium, of overnatuurkundig beginzel , uit krant
yan 't welke , geen twee dingen , die elkanderen in alles
gelyk zyn, zouden kunnen beftaan. By deeze l^efuicgelingen zyn voorts gevoegd , Bedenkingen van den
J-leer EULER over de ruimte en den tyd ; welken doen zien,
dat de volfirekte ruimte en den tyd niet aangemerkt moe
worden , als flegts denkbeeldige begrippen; snaar als iets-ten
weezenlyks ; dat ze daadlyk aanweezer:de dingen zyn , die,
buiten onze verbeelding, in het Heelal be{taan, — Op dit
Stuk volgt eene Verhandeling van den Heer SULZER over ce
Zelfbewustheid, en haaren invloed op ons oordeel; flic1,lcnde ter navorl'cilinge van de gcwrogten , die uit de
verfchiliende trappen der duidelyl,heid in de Zelfbewust
welk tot de bevordering der Zieleki.nnde-heidontfa;'
van nut kan weezen. – Voorts ontmoeten we hier een
\'vTysgeerig Onderzoek van den heer roninv, over het
r. atciurlvk verband , dat 'er is tnsfehen de WVeetenfchnpp'nn
eu de Zeden. Men heeft dit onderwerp veelvuldig, op
oider',hei; eu vw,yzen ., niet voor- en tegenfpraak , behan(leld; doch geweenlyk, naar 't oordeel vas den Heer Ter
E
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niey, te min wysgeerig; gebruikende daar omtrent te wei
gegronde redcneeringen , die men uit den aart der zaa--nig
ke zelve kan trekken. Zulks noopt hem in deezen , „ op
eenc wijsgeerige wijze te onderzoeken , of de Weeten„ Ichappen , en in het gemeen alle dc menschlijkc kundighe„ den, op de zeden dien invloed hebben, welken men
aan dezelve heeft toegelchreeven, het welk, naar zijne
gedachten , op al te loste gronden gefcbied is , en in
„ de daad in geenen deele zoo verre gaat, als men zich
, heeft ingebeeld. Hieruit zal, vervolgt de Heer FoK,, :\inv, het blijken, dat men met veel drift gekampt heeft,
en alle vermogens van den geest benevens alle de fchat„ ten der geleerdheid heeft uitgeput, om de vereenicing
„ van twee denkbeelden, welke weinig of gecne over„ eenf}emmine met elkanderen hebben , Baande te houden.
„ Men heeft gedagt, (lat 'er geen midden was tt,sí'chen
„ deze twee flëllingen: de weetenfchappen hebben de ze„ den tot volkomenheid gebragt; of de weetcnfchappen
„ hebben de zeden bedorven. En ik zeg, de weeten„ fchappen hebben aan de zeden noch goed, noch kwaad ,
„ gedaan; ten minuien derzelver uitwerking, in dit opzigt,
„ is zoo gering, dat het van geen belang is, 'er zoo
flerk op te blijven liaan." – 't Is deeze flelling,
die zvn Eerw. 7,o aanneemelyk bewyst, slat veelgin zeker
lyk zullen overhellen, om hem toe te vallen. Een kort
en zaaklyk antwoord, onder anderen, doer hein op dit
Stuk gegeeven, zal de opgewelde stelling, n zyn denk
een genoegzaam duidelyk licht plaat--beldswcgn,i
zen. — „ Bijna alle de weetenfcliappen hebben in de daad
iets om cie menfchen beter te maaken , indien zij wil„ den: maar hier aan denkt men juist het miulte; noch,
„ wanneer men zich bepaalt, om zich in dezelve te oef„ fenen; noch zelfs, wanneer men daar de aanmerklijktle
„ vorderingen in gemaakt heeft. Die genen , welke zulke heilzaame vruchten daaruit trekken, doen dit, vol„ gends mijn voornaame gronddelling, alleenlijk om dat
„ zij nit hun aart goed en deugdzaam zijn. 1-let zelfde
„ geval heeft hier plaats, als niet (le fpijzen, welken in
„ een wel,gelteld lichaam veranderd worden in vogten ,
die geschikt zijn tot bewaaring valt het loeven; ter„ wijl het zelfde voedzel, in een ongezond lichaa m , tot
„ een bedorven chijl, en een bloed vol onzuivere declea overgaat". Aan die zelfde hand zyn we hier
ver-.
„
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verder verfchuldlgd, de oplosfing der twee volgende Vraagen. „ (i.) Welke is de trap van Zekerheid , omtrent,
de bewijzen -, -getrokken uit de befchouwing van dit
Geheel- al, om het beftaan van Bene Godheid te bewijzen ?
En (a.) Welke is de -beste manier, om van die bewijzen
a posteióri gebruik te maaken 5 tot het bevestigen van.
deze gewigtige waarheid ?" Na de oplosling dier
vraagen, welke verfcheiden oordeelkundige aanmerkingen
over dit onderwerp behelst, kómen wyders twee • vraagen , nopens een voorf}el van eei e andere natuur, te berms
de; daar de H-Ieer Merian handelt, over de duurnaatiiheid
en kragt van het Vermaak en de Smart. Men vraagt des=
wegens ,; (i.) „'I'4 de duurzaamheid der Smart langer
of korter dan' 'het Verma
ak? En (2) is•de•kra'gt-der
finart fterker of flaauwer dan die van •het Vent ak?"
Men bezeft gereédlyk , dat die Vraagen niet betrekkelyk
zyn, tot • deeze of geene Smart , dit of dat Vermaak, in
't byzonder; maar tot de ganfche masfas van Vermaak of
Smart, waarvdór vatbaar zyn; en aan welke dier twee
wy de meeste dnt rzaamheid- en kragt, uit eigen aart
hebben toe te fchryven ? De overpeinzing van dit Stalti
leidt den Heer Merian, tot het beweeren, dat de Smart,
uit eigen aart , en duurzaamer en flerk'er is-, dan het Verinaal:.
Zulks wordt ook, zynes agtens, geftaafd, door die al.
gemeene ondervinding, dat 'er byna niemand is , die, na
Gene ernflige overweeging, dien zelfden keten van gebeur..
tenisfen, daar zyn leven uit heftaan heeft, wederdmijzott
wenfchen door -te gaan: waaruit, zyns agtens, duudelyh
blykt, dat, iii de fehildery van ons leeven, de -Smart
met veel leevendiget trekken getekend is, dan hei; Ver.
maak. Maar loopt dit, denkt iemand • veelligt, niet
regtftreeks aan tegen de zegt voor liet leeven, die den
niensch zo natuurlyk eigen fchyrit te zyn? Het
antwoord van zyn Ed. op deeze tegenbedenking, dat wy,
als eene byzonderheid op zichzelven flaande, nog •geheel
zullen overneemen, luidt aldus.
„ Het is zeker niet te verwonderen, dat de keus, welke wij doen, wanneer wij eenen vrijen geest hebben ,
en ons verfland bedaardelijk gebruiken , firijdig is met
die , welke wij doen , wanneer onze geest buiten zijne
natuurlijke gefteldheid is gebragt, door begeerten, door afkeeri; lieden , of door'eenige andere min of meer geweldige beroering. De verkiezing van de reden is ftandvastig enn onveranderlijk; die van de drift bepaalt zig tot het
te-

a
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tegenwoordig oogenblik-, en van daar alle de onbellaanbaarheden , daar wij in vervallen.
„ Het geen men de zugt voor 't leven noemt is zeker.
lijk niet eene overdagte keus, Bene beredeneerde voorkeur.
Wij hebben zo aanftonds gezien , dat de overdenking ons
geheel anders doet oordeelen en kiezen, Wat zoude daarenboven het leven zijn ,het welk wy door, eene beredeneerde
keuze de voorkeur boven niet te leeven geeven zouden ?
Het is zekerlijk ons tegenwoordig leven niet; wij kennen het
niet. Om te teleeten, of het zelve in de oogen der Reden, liefde of haat verdient, zoude men het zelve van het
een tot het ander einde' zien , en in zijn geheel waardeeren moeten. Van, ons tegenwoordige leven zijn wij reeds
niet voldaan, dewijl wij het niet wederom beginnen willen. Dus beminnen wij. niet het geen wij kennen van ons
leven , en naar maate wij daarin vorderen, weigeren wij
insgelijks die deelen weder aan te vangen, welke federt
verloopen zijp.
„ Zo men `er wel op let, zal men inde daad bemerken,
dat de tekens of toevallen , die de zugt voor het leven
fchijnen'te kennen te geeven; zich niet, dàr hij tusfchenpoozen , en in tijden van crifis, vertoonen, wanneer eerre
buitengewoone ontroering, ons het vermogen van overdenken benemende , ons tot eene verkiezing fleept, welke liet
vrij oordeel veroordeeld • zo jt b®bben., En, toen men het
voor een zetregel heeft opgegeeven , dat de menfchen beminnen te leeven ,.of hun leven lief hebben , heeft men
dezen zetregel afgetrokken van eene menigte dier netelige
omftandigheden , waarin de geest , levendig getroffen ,
geen meester van zichzelven is, en waarin groote voor- of
nadeelen de verbeelding geweldig fchokken. Die zetregel
is ook niet algemeen waar <;. de beroeringen , welke deze
toevallen van de zugt voor;'t leven voortbrengen , hebben
dit gemeen met de andere , dat zij dikwils door íferkerc
driften overwonnen worden , gelijk als door wanhoop ,
door een enthufismus voor de deugd, door de liefde voor
liet vaderland., de zugt voor roem , en voor de on(lerflijkheid.
„ Bijaldien men de gevallen, waarin de liefde voor 't leven
aich fchijnt te openbaaren , wel ontleedt , zal men bevinden , dat zij zich bijkans alleen tot hoop en vrees bepaalen. ' De eerfile doet ons het goede beminnen, dat niet be(laat ; de andere doet ons liet onheil fchuwen , dat ons
Frog maar dreigt, misfchien is dit geen onheil, maar het is
ge•

VITG$%. W?SG. VÈRÍiANDELINGEN.

77

genoeg, dat wij het als zodanig befchouwen. Schoon de
hoop den meesten tijd niet dan eene begoocheling is , is
zij egter bijna het wezenlijkfte goed voor den mensch.
Waar zoude , zo alle hoop uitgebluscht ware , de liefde
voor het leven zich aan vasthegten? Wanneer wij in dien
staat zijn , is het geenszins zeldzaam , dat wij in goeden
ernst om den dood wenfchen , of onszelven dien bezorgen. Wat is dan hier het Ieven, dat wij beminnen? Een
ingebeeld Iever., 't welk wij ons op het fomber doek van
het toekomende , naar ons welgevallen , fchilderen. Wij
willen ons voorleden leven niet weder beginnen, om dat
ten opzigte van het zelve alles gezegd, en 'er niets te ver
dat wij niet reeds weeten ; maar wij willen-wagtenis,
volhard @n te leeven , om dat wij volharden te hoopen.
De onverfchilligfte menfchen voor het leven zijn die, wel,
ke het toekoomende naar het voorledene afineeten.
„ Maar meermalen is de liefde voor het leven niets anders, dan de vrees voor het Oerven. De onkunde van het
geen de dood is ; de naare toedel die denzelven omringt ;
de onzekerheid van ons toekomflig lot; zie daar de voorwerpen , die ons doen ijzen , en ons aan ons tegenes oçdig beftaan verbinden ; ten „,naasten bij gelijk een kind,
op het gezipt van een voorwerp, dat hem vrees verwekt ,
zich agterover werpt, of tegen den boezem zijner voedfler
drukt. Het is met deze ontkennende liefde, indien ik my
dus mag uitdrukken , dat de zwakke grijzaart, de zieke,
Wiens geneezing wanhoopig is, hun ellendig leven nog beminnen ; of liever , het is met deze ftellige vrees', dat zij
fchrikken voor den dood.
„ Indien men ons dan, op het einde onzer loopbaane,
voorfielde , dezelve op nieuw te beginnen , zo twijfel ik
niet , of de vrees voor dat oogenblik zou dat voorftel de
meesten onzer doen aanneemen ; zelfs dezulken , die hetzelve in koelen bloede ftandvastig van de hand zouden geweezen hebben. De reden is, om dat de vrees niet rede
eindelijk, zo hunne weigering gegrond was -nert;wa,
zo is tijd te winnen, hier niets te winnen : zo gij onvoldaan zijt van uw voorleden leven, verdubbelt gij alleenlijk
de fom uwer ongeneugten; en ten laathen moet gij tot her
zelfde tijdflip kooroen , en u andermaal aan denzelfden
fchrik bloot Hellen.
„ Ik twijffel ook niet, of, in dien zelfden fchrik , in
dit akelig oogenblik , veel lieden toeftemmen zouden op
het geval aan te loeven, en de kans waagen van welk, een
lat
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lot hen dan ook te beurt moge vallen, zonder te beden•
ken, dat de goede loten zeldzaam zijn, in die groote lo=
terij, en dat het niet waarfchijnlijk zij, dat dezelve hen
ten deel zouden vallen. Men zou die partij kiezen door
een werktuiglijken aandrang der vreeze; maar zou het de
keus van een wijs man zijn ? De ouden dagten 'er anders over; hunne Philofophen , en Poëten, die de zielen
na den dood weder op de aarde voeren, om andere lig
te bewoonen, draagen wel zorg, om haar vooraf-hamen
rijklijk uit de rivier Lethé te' laaten drinken, om haar voorig leven geheel te vergeeten. Meniet iterum, zegt SENLCA, qui nos in lucem reponat dies;- quern multi recufarent,
nif oblitos reduceret. „ De dag zal wederkoomen, die
„ ons op nieuw zal doen leeven; veelen zouden dit wei„ .geren, zo zij vooraf niet alles vergeeten waren, wat,, hen in hun voorig leven bejegende."
Quce lucis miferis tam dira cupido!
rept de Held van VIRGILIUS Uit, „ hoe koenen die ellen, s digen zulk een grooten trek tot het leven hebben!"
Laatstlyk komt by deeze Stukken nog een Vertoog vats
den Hoogleeraar HENNERT zelven , over het hedendaagsch
,Atheismus. Vooraf gaat een kort berigt van het vroegere
Atheïstifche Zamenflelzel van Ocellus Lucanus; en daarop
verledigt zig de Hoogleeraar, ter byzondere ontvouwing
van 't geen de laatere Atheïstifche Schryvers, ook in onze dagen, ter ondermyninge der Leere van Gods beflaau,
en van den Godsdienst, te berde gebragt hebben. In de
pntvouwinge hiervan toont hy tevens, hoe de gezonde
Wysgeerte de ongegrondheid van alle zodanige flellingen
duidelyk doet zien; en eind elk fielt hy ons beknopt voor
óogen,Phet groot verfchil, dat er tusfchen het hedendaagsch
Atheïsmus en het Spinozismus gevonden wordt.
's Mans Vertoog is regt gefchikt naar 't tweeledig einde,
dat rhy met deszelfs opftelling bedoelde. (i.) Anderen
aanleiding te geeven tot. eerre breedvoeriger wederlegging
van gevoelens, die ook by onze Natie maar al te veel
-veld winnen. • En (z) om den Studenten in de Godgeleerdheid i te doen opmerken, hoe noodig de beoefening
der Wysgeerte in onze dagen zy; en dus te ernttiger te
waàrfthuwen, „ om de Wysgeerte niet aan den fpijker te
, s hangen, wanneer men den Systematifchen rok aandoet.`

Ta.
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Tafereel der algemeens Gefcliiedenisfe van de Vereenigde
Nederlanden, gevolgd slaar het Fransch van den II er' n.
M. CERISIER , IV Deels Ifie Stuk. Te Utrecht, by S.
WVild, 315 bladz. in gr. 8vo.
-

Eeríte Tydperk , 't welk ons voorkomt , in dit
HetVierde
Deels Tweede Stuk, deezes meermaalen aan-

gepreezen 'Tafereels , flelt den Leezer voor oogen. De
verheffing van Graaf MAURITS VAN NASSAU. — Maande,
ren en Brabant , in de magi der Spanjaarden gevallen. —
De Oppérmogenheid , door Frankryk en Engeland, van de
hand' geweezen. — Het Staatsbelhiur van LEICESTER.
Dagen vol onrust en hachlykheids, voor eenes naauw ge grondvesten Staat , en welke nog den naam draagen naar
den Man , die grootendeels de berokkener was van alle die
onheilen , welke eindelyk op zyn' eig'en; kbp nederdaalden,
de Dagen van Leicester. De Vryheid minnende Nederlander zal ze zich , dit fluk leezende , herinneren , met alle
de edele verontwaardiging , welke' "zy , in zylí braaf gemoed, behooren te verwekken. — Een Derde en Vierde
Tydperk vertoont ons de Onvetwxnnelyke, Vloot ver
De fcliielyk op een volgencdè verïneesteringen,-iueld.
van Prins MAURITS, — ERNST, Aardsliertog van Oostenryk , tut algemeen Landvoogd der Nederlanden benoemd, de bemagtiging van Groningen, welke eindelyk' de Zeven Landfchappen , onder den naam van de
Zeven Veréénigde Gevesten bekend, veréénigt. Menigerlei lbtwisfel van Krygskans , ter Land en ter Zee,
'louden hier de aandagt gaande.
't Zou vergeefsch zyn, hier onbekende gevallen te zoeken. Genoeg is liet, dat ze in een waar en treffend licht
worden voorgefteld: wy zullen ze ook niet ophaales; en
't hiaten berusten , by deeze enkele aanduiding der opmekenswaardigfte hoofdzaaken. Doch, heeft dit fluk byzoitderheden , welke het , by uitilek nanpryzen ; te weeten ,
de fchets van Nederlands Staatsgefleltenis, op 't einde van
het eeríie Tydperk; en de breede fchets der Regeeringe
van de l7èreenigde Nederlanden , met welke het laatfte
Tydperk en dit Stuk betlooten wordt. Te uitvoerig zyn
ze om hier plaats te vinden ; en verdienen geheel , in 't
verband, geleezen te worden. Wy kunnen ons, egter, niet
wegerhouden , om, uit het eerfte , eenige trekken over te
nee,

-

-

,

$o

NEDMANDSCIE CESCIIRDENfS

neemen, meer gefchikt om de Leesgraagte, tot dit werk;
op te wekken , dan te verzadigen,
„ Men moet", merkt onze Gefchiédfchryver en zyn
Navolger :aan , „ toeflaan , dat de Hertelling van de Regeering der Voornáamflen, in de meeste Landfchappen der
hereenigde Nederlanden , voor een gedeelte ten oorfprong
strekt , van dien vasten en eenpaarigen voet,, waar op .de
1 egeering voortgaat , en , by gevolge, van die ,inwendige
orde en pandhoudende magt, welke dezelve bewaarde , te
midden van de hevigfle fchokken : terwyl Vlaanderen en
Brabant , overgeleverd aan de dolzinnigheid der onrustige
Volksregeermg , zich genoodzaakt vonden, onder 't juk
áen hals te kronen. Doch , als wy ontdekken , dat , in
seuige Lapden an Europa , boven al in eenige Steden van
DJ^itc,cliland en Zwitzerland , de Volksregeering deeze
heillooze gevolgen niet na zich fleepe, moet, in de ]Veder
die Regeeringsvorm , een wortel des ktvaads in-lande,
zich hebben. Misfchien voegt dezelve , alleen , aan irme
Steden, waar het misbruik der rykdommen, en de baat
geen tuimelgeest verwekt, of de eerzugt gaande-zugt,
maakt.
„ Dan , fchoon.,het Volk , in de Tiereenigde Nederlan
den, geen deel heeft in, de befchikking der openbaare zaaen (*) ,noch door zich zelven , noch door Pl.iatsbekleeders , van hun v*exkooren , en, het dus ontzet is van het
.%hoonfl:e voorregt der Vrye Regeeringe , moet men erken.
nen , dat de Regeering der voornaaml'ten , aan welke het
onderworpen is, 't zelve niet veragtelyk kan maaken , of
op Bene dwingelandfche wyze behandelen. Elk Burger ,
't is waar , heeft hier het regt niet , om te raadpleegen
over de groote belangen des Vaderlands, of, gelyk zulks
oudtyds te Athene en kome plaats vondt , zyne gedagten
open te leggen in eene openbaare Vergadering , of te
Remmen in de verkiezing der Staatsdienaaren. Maar de
Regeering en de Ampten van aangelegenheid , niet erflyk zynde in eenige Familien , als te Berg: en te kre.netie , is 'er geen Burger, of by kan 'er na dingen , 't
.zy door zyne uitfleekende bekwaamheden , 't zy door
't gezag, 't geen de rykdommen geeven in een Land ,
waar
algemeen
verflaan
worden
in
't
Dit
moet
:
want
de
(*)
Schryver heeft, op voorgaande bladzyde, te regt opgemerkt,
dat, in Friesland, „het Platte Land altoos de oude Volksregering behouden heeft" , en by kent, bladz. 269,E Gelderland en
bverysfel, iets dergelyks toe.
,
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waar de Koophandel, aan eene eerzugtige nyverheid , zo
veele wegen opent om dezelve te verkrygen. Daarenboven , deeze Ampten veeleer aanzienlyk zynde, dan geldverfchaffende, veroorzaaken natuurlyk geen onrust; dewyl
overal, waar den Koophandel den voornaamflen grondl}eun
van den Staat uitmaakt , de fchatten het hoofdvoorwerp
zyn der bejaaginge :, de bezigheden des noesten handels
houden den Geest onledig , en laaten geen tyd over, om
Partyfchappen of Eerzugtige ontwerpen te vormen.
De Hoofden des Staatsbeftuurs , met geene andere , dan
een ontleende magt bekleed , zyn , even als de minfte Bur.
ger verpligt, tot het waarneemen van alle Wetten, welke
zy afkondigen , en tot het betaalen van alle Lasten, welke zy opleggen; en daar zy , in zaaken van belang, niet
zonder cenftemmigheid mogen befluiten, kunnen zy hunne
raagt niet misbruiken. Zy zyn in 't Gemeer^ebest de eenigen , die zich Volks- Vo'ften mogen noemen , maar zyn
teffens de eerfie Onderdaanen: geen Wet kunnen zy maaken, of dezelve verbindt hun desgelyks; zy hebben geene
raagt , dan om de rust en het gezag des Gemeenebests, te
bewaaren, en, tot befrhadigen , zyn hun de handen ge•
bonden.

„ Voorts, is de Burgerlyke Vryheid verzekerd, door de
verdeeling tusfchen de Wetgeevende en Uitvoerende Magt ;
en, dewyl de Wethouderfchap der Steden eersen te veel
vermogenden invloed zou kunnen hebben op de Bedienaars des Regts , die van hunne keuze afhangen , heeft
elk Landfchap een Hoog Geregtshof (*) ; op 't welk, men
zich van alle laagere Regtbanken kan beroepen. Dit zyn
de gronden, waar op de Burgerlyke Vryheid in de Vereenigde Nederlanden rust. Wanneer men getragt heeft, dee.
ze eerwaardige Grondvesten om te keeren ; wanneer het
Krygsweezen flerk en flout genoeg was , om zich , door
eene gedrogtlyke zamenvoeging an de Wetgeevende en
CJitvoerende Magt , dat geen aan te maatigen , 't welk Je
Vertooners van 's Lands Overheid toekomt , fchudde het
Ge(*) In Algemeene Refchryvingen, flaat men wel eens bvzonderlbeden over, die egter verdienden, met een kort woord, aan geftipt te worden. Overysfel maakt hier Bene uitzondering, als,
't welk niet gezegd kan Worden, een Hoog bel endig Géregtshof te hebben CERISIER merkt dit op , in het VI Deel 'van
.
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Gemebtiébest tot in deszelfs Grondvesten ; de Staat werd
gedreigd met de fchriklykfle eigendunklyke Regeering
clan , de weezenlyke voorregten der Landfchappen en der
Ingezeetëíneii , onwaardig met voeten getreden zynde, heb
gewekt , niet verg-benravBugsdoenfchrik
zuimd, de Oude geileltenis weder te líer!tellen:
„ Deezë agtenswaardigé Régeerings , efl•eltenisfé is zamen gefield , zonder ongeregeld te zyn. De fchikking op
de W1'etgeevende en Uitvoerende Magt geeft 'er die vastheid en wettige Heerfchappye aan ; zonder welke , de
Wetten niet zouden kdnnën gehandhaafd worden. De nay7,e van Regtsoefening , en de voorregten der byzoudere
Landfchappen , beletten , dat ze eenigzins in Dwinglandy
veraartte. 111et één woord , de Wetten zyn eunvondig en bekend , de Regters hebben niets anders te, doen ,
dan ze op de gevallen toe te pasten en kunnen nimmer,
-naar willekeurige bébrippen, vonnis flryken. — Indien
men door Burgerlyke Vrylieid verflaat, 't bezit van 't regt,
't welk ieder toekomt , oiii te denken en te handelen naar
zyn eigen welgeváll n , zonder dat zelfde regt in een ander te fchendeti ; mogen way verzekeren , dat dit regt ,
nergens volkomener bezeten wordt , dan in de I/eréénigde
Nederlanden. Elk Burger, mag GOD dienen naar 't licht
van 't onbedwingelyk gewisfé; by heeft niet te vreezen, dat
by uit zyn werkwinkel , of van agter den ploeg, zal gehaald worden , om ter Zee te dienen , of , zyns ondanks ,
het fchriklyk beroep des bloedtergi'etenden Krygs te leeren. In vrede, mag by de vrui téri van zyn vlyt en zweet
inzamelen , en zich op de regieli der Menschlykheid beroepen , tegen eenen Magtigen , die het bel aat , hem te onderdrukken. Zyne Vrouw , zyne Dogter , mogen de bekoorlykheden der fehoonheid, niet de onbevlektí{e kuisheid,
omdraagen ; zonder vreeze, dat beguniligde Onverláateií'
het zich' ons efhaft zullen onderwinden , die te fchenden.
11íy vreest, min dan elders , in Perfoon of Goederen beledigd te worden, door de Vyanden der Maatfchappye, zo
talryk onder gebrekkige Regeeringsvorm^n, waar het mis
duizend wegen weet , om het ftraffende zwaard der-dryf
beregtigbeid te oiitkomen , en onder zwakke Staatsbefluuren , waar men wel de misdryven weet te firaffen , doch
niet te voorkomen; en doos, de woeste oproerige Burger
meer veyheids heeft, dan de ítille en arbeidzaame.
Indien alle deeze voordoelen niet ontbonden uit de
Sta;ttkundi e gefterens der JTeieerigde Nederlanden, zou de
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r en zy zich dan tot die hoogte verheven , en met dien
luister geblonken hebben , als de Gefchiedenis ons outegenzeggelyk leeraartV Het moet dan zyn, dat deeze voor
overvloedig de nadeelen opweegen, die onvermyde--deln
iJyk fchynen te ontftaan , uit de zamenvoegtng van zo veele ftrydige deeles , uit de gebreken , _dle den loop der
verrigtingen van- een Bondgenoodfchap vertraagen,' waar in
enen heeft moeten voorzien , als mede uit andere heimelyke ongel eldheden , welke gelegenheid gegeven hebben aan
Burgerlyke Onlusten. Doch, waar is de Volmaaktheid in het ondermaanfche en menschlyke ' te vinden 1
Moeten wy, in ftede van die te zoeken, 'ons niet veel eer
verwonderen , zo veele en zo hoog fchatbaare voordeclen
aan te treffen, in onze Staatsge(teltenisfe ?
„ Een zeer vermaard Schryver (*) bedriegt zich , wanneer by beweert , dat, na de affchaing vat liet Stadh©uderfchap , in de laatstverllreeke Eeuwe , de Yolks regeering-der Steden, veranderde in de Regecring van Weimg?,?.
Deeze cierlyke Schryver heeft hier , gelyk op meer plaat
waar by van liet Staatsbefluur en den Koophandel-zen,
deezer Gewesten fpreekt , zyne vriigtbaare verbeeldingskragt meer dan de egte {tukken geraadpleegd. 't Is waar
dat , de Raac en of Vroedfchgppen ,dex Steden zich-heid,
bezorgd getóond hebbèi , in hun lichaam aart te vullen
met Leden , uit dezelfde Familien rnotiieu ; doch meri
kan niet zeggen, dat deeze lianiilíèn Raadsheerlyke Familien zyn ; zy blyven met de daad Burgerlyke Fau alien ,
en dat, tegen de natuurlyke ftrekking van alle Regeeringsvormen , deeze niet veranderd is , in eene Re geering van
Weinigen , of èetie Er flj^ke 'Regeèring der Voornaamnien ,
heeft men misfchhien toe te fchryven , dat 'er gelukkig in
den Staat eenti Orde vara Edelen is. Deeze gewoonte van
de open gevallen plaatzèn , niet Lieden uit dezelfde Pamilien te bekleeden, is , derhalven a niets anders , dan een
eigenaartig gevolg , in 't lichaam van zulk een beíluur tg
wagten ; doch , ontelbaare voorbeelden wyzen uit , d4t
men van dien Regel kan afwyken; te meer, daar dezelve , wel verre yan aan de Staatsgefleltenisfe verbonden te
zyn , daar tegen aan zou lopen.
Men kan niet lochenen , dat een Land , waar de Wetten zo zegt, en het gezag zo wel gevestigd is, waar zo
,

vee() l'Histoire Philofophique & Politique, Liv. XIX. C. 35.
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veele Vreemdelingen een veilige wyk , om Onverdraag,
gaamheid en Dwinglandy te ontgaan , gevonden hebben;
waar, met één woord , de Maatfchappy bloeit en vermenig,
vuldigt, ondanks de ongunítigheid der Lands- enLugtsge}.gjtenisfe, men kan, zeg ik, niet ontkennen, dat zulk een
Jand onder eerie goede Regeeriugsvornl moet $aan. De
gebreken zyn daar niet, gelyk wel elders, de uitwerkzels
der Staatsgefleldheid, maar de gevolgen van vreemde oorZaalzen, ' Dit wordt door voorbeelden opgehelderd. En
glles , 't geen wy hier, als van verre aangeduid vinden ,
zien wy nader onder 't oog gebragt ; en byzonderder Behandecd isn't jot van het laatfile Tydperk deezes Stuks. Waar
wy_, egne Schets der Regeeringe van de Vereenigde Nederlanden aantreffen. Met te meer reden geplaatst , naarde,
waal dezelve , zo dikwyls, kwaalyk begreepen en verkeerd
voorgefteld is ; en men , zonder eer; rechte kennis daar
vat' , de voornaam(le roerzels der Gebeurtenisfen , en de
waare bronnen der Verdeeldheden , welke vervolgens in
's J.,ands gefchiedenisfen voorkomen , niet kan ontdekken.
De voordoelen worden opgehaald, en de gebreken niet
yerzweegen; doch, wy moeten ons in dit wijde veld niet
begeeven. Wy fluiten dit Berigt , met het hot deezer
Sebetze.
„ Ongetwyfeld zou het beter Weezen , dat 'er zo veel
onzeketheids niet was , ten aanzien van yoornaame ftukken : 't zou beter weezen , dat men pveréén kwam , ten
opzigte van de betwiste punten, en te gáder, de Artykels,
die niet langer gehouden kunnen worden , veranderde,
eiaar deeze , ongelegenheden fleepen alle de gevolgen',
welke 'er uit fchynen te zullen moeten onttl:agn , altooi
niet mede : want, zodanig i$ de Bondgenootfchaplyke Re.
gering, dat het dringend en onvermydelyk belang der Le,
den , om niet van één te fcheuren , altoos de overhand
behoudt op de kgrtftondige verdeeldheden , en de volduuring der, vereeniginge, voor zo verre die van de Leden afz
hangt, verzekert. Men kan niet ontkennen, dat byzonde^
re belangen, zomtyds, tegen bet algémeene belang aanloor
pep ; doch , Iet hoofdbelang van elk Lid , zyne Onaf.
hanglykheid en Oppermogenheid naamlyk , niet ftaandg
;unrtende blyven buiten de Verééniging, moet , in 't ein.
de , het algemeen belang altoos alle andere belangen opa
^eege1<14'^
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Alisfive aan een Heer in Zeeland over de Militaire 7uriidiéiid
binnen die Provincie, uit Staats Refolutien en andere egte Stukken opgemaakt. Mom te bekomen. Behalve% het Voorberigt ;
54 bládz. in gr. oEiavo.
Deeze $rif behelst éènè doorloopende oiitvduwing vat! ''t
merkwaardí g fté, dat, nopens de Militaire Jurisdiéiie, in
de Provintie Zeeland is voorgevallen , zedert het jaar, 159d
tot het jaar 1777 , toen deeze Brief, volgens het daarby gaande berigt, gefchreèven werd. Het daarin bygebragté wordt
alleszins gefaafd met aanhaalinge en aanwyzitige van de Staats
én andere egte ftukken, waaruit dit vérfag in allé-aefolutin,

2yné deden ontleend is. En de Brieffehryver befluit 'et uiti
„ dat Bene Militaire Jurisdictie in Zeeland niet vètdér kaíl,
, of mag, exfteren , dan tot die zaken, die den diepst aan„ gaan, dewelke wel en te régt door de Reiólutie def ge„ zamentlyke Bondgenooten van den Maart 165 I , be,, paalt worden _ te beftaan in „ Nalatigheid in Tochten Wag
„ ten; Overgaan aan den T'yand; Defertien van Compagnien,
„ ofte verloop van de eerie Compagnie onder de andere zolzder Pas;, poort; I$'itigaders over excesfen en deliften, die d' Officieren ;
„ ende Zoldaaten onderlingh, of d' eene teghens den anderen taul^
„ Len komen te begaan (waarinne NB , volgens de Refol. van 2^
;, May 1597, •iri Zeeland de Politique Regter nog m_ ag prwr
,, venieeren;) en verder , niet ; en dus Beenzins tot de kei, nisfe, judicature en correaie van alle delitien, choquerende d4
„ gemene ruste ofte Borgérlyke Societeit , gemeynlyk genaamt Corti„ munia delicta. Zo als de Staten van Holland by Hoogster
„ .derzélver, Rofolutie van 3o September 1654, de boved
, verm. Retblutie der Bondgenoten .komen te interpreteren; eui
zyn , zo 'als de gemelde Refolutie Ao. 1651 al verder, voort„ gaat, de Militairen over alle andere faacken i xy abn dá4
, Crimineel ofte Civile, voor den Civilen ofte_ Politiquen Rit%ttei
„ Apprehenfbel, Convenibel, . usticiabel ende ExectLtdbel. Eii
„ dus zyn alle dé Judicieelë A"étens, niet conform aati dif±
, geftatueerde, die de Militaire Regter immer in Zeeland
mogte ondernomen hebbei3 , NUL, ONWETTIG, tANu GEFNEI^
„ WAAenn.; en WEnr+RREGTELYk" -L---- Hier: aan hegt hy•wvyders
eene aanmerking y over eene kerolutie van de Regenten vári
ter Vere, in dato den i I April 1748, genomen, volgens WVel
ken zy den Militairen Regter toelieten , om over gemeene mis=
daaden te cognosceeren : toonende de Autheur., dat deeze Refolutie, by lu-b- en obrqptie genomen dadelvk nul en van geener
waarde geweest is. Ten laatften sluit by deezen Brief;
met de oplosftig Lener bedenkinge s of niet de Militaire Juris^
dié^ie in 2^eeland plaats Nebbe buiten het resfort der befcootëne Steden; daar de Refolutie van 23 Map 1 597 , uitdrukke,
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lyk bepaalt, „ dat binnen de beflooten Steden van Zeeland, fit
„ risdi&lcn , en in de Havenen van dien , alle deliéIen , het
„ zy door Militairen, of door Burgers geperpetreert, zullen
„ gestraft worden door den Politiquen Regter." Ter wegnee
merkt hy op, dat de Staaten van-mingedzrwah
Zeeland deeze raagt niet toekennen aan de Steden, om dat zy
neet Meuren of Vestingen omvangen waren, maar om dat zy,
pol. ens Naare Privilegien, of eene goede en deugdeltike posfesfie,
d e in plaatze van Priviligien gehouden wierd, kennis namen van
alle deliften , binnen Naare Muures, enz. voorvallende ; waaruit dan
vo!gt , dat deeze magt zig ook uitftrekt tot alle andere Plaat
welken op dien grond daartoe geregtigd zyn : 't geen -fèn,,
gelyk hy verder toont, de Militaire jurisdic&ie, over gemene
Misdaaden en civile qucstien, uit gansch Zeeland verbant. --Daar dit point van de uitgeItrektheid der Militaire Iurisdiëic
thans meer dan gemeen op het tapt is, vordert deeze Brief,
nevens andere papieren., over dit onderwerp , de opmerking der
Leezeren, die gezind zyn dit luk na te gaan.

,intekeningen en Byvoegzelen op de IIn!'andfc!ie

vvzen, uitgegeven, door Mr. J. J. V. 1-IASSFI,T Rechtcmeleerde. IIIde Deel. Te
Nymegen by A. V. Goor, I782. In quarto 281 bladz.

nuttigheid deezer vcrzan,elinge , bv de afgifte van
V anhetdeeerl'e
en tweede Deel , reeds gefproken hebbende (*),

sullen wy uit het derde Deel , het welk de Heer en Mr. van
.Na.felt, met dezelfde arbeidzaamheid, voltrdkken heeft flegts
een ('taal te berde brengen; raakende de kragt eter Testamen.
ten aan andere .plaatzen , dan daar ze gemaakt zyn. Het geineen gevoelen der Uitleggers is,. dat een testament, axel gemaakt
zynde ,. naar de .vetten ddr plaatze daar 't gemaakt is niet alleen
g er zekver plaatze, maar ook daar buiten en overal kragt heeft.
Doh .dit is, zegt de Heer en Mr. v. LIasfelt, nog zo klaar
niet , 'df 'er blyft questie over. Ex. gr. Ymand heeft zyn
testament -gemaakt ter ,plaatre, daar het ' zelve voor een Nota ris en 'twc;c •getuigen kan gefchieden , als in Holland; nu is de
-vraag , of het felve ook. geldt in die plaatzen, alwaar reven
-getuigen vereischt worden, geluk in Vriesland daer ze het befchreeven recht volgen? 'En full; bevestigen in hét gemeen de
Schryvers in L. r. cod. de fetmm. tritzit.'Viv. L. T. opin. 36.'coaas.
xde jur. art. part. 3. c.13. C0VAR wv. 2. de fponfal. § 7. COSTAL ad L.
f5. de EviEtion. A. PEaez. in cod. tit. de testament. n. 2I Cii tolzen5
dit gevoelen is menigmndl fententie ergaen. Zie G. PAPE Decif. 262.
n'LSS,Aux. (Luiest. Forenfiiitn. 8.,. MYNZING 5. obf. '19, 20. GAIT.
L. 2. obf. 123. BANDE Decif. Frijic. L. 4. T. t. defin. 14. Daer
,

(°) Zie e11'em,'haf, A ette, oef I'V, D. N. 41.
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7yn 'er nogthans , cie het tegendeel volgen , en meenon op de
voorgeftelde vraag zodanig onderfcheid te moeten worden gt
maakt , dat omtrent mobile goederen en fchulden het gemeen
gevoelen der uitleggeren aengaet, maar omtrent immobile en
vaste goederen het recht van de plaats, waar dezelve gelegen
zyn. Want mobile goederen, om dat die overal , waar ze zyn,
aldaar door den wil van den eigenaar zyn ,en na deszelfs begeeren overal konnen overgebragt worden, den perfoon en niet
de wetten van de p!aats volgen; maar vaste en grondgoederen , als dewelke eene geduurige en zekere flandplaats ofte gelegenheid hebben, befiicrt te moeten worden, volgens
de wetten van de plaats van eens iegelyks bezittingen. per L. 2.
cod. de jur. Fisc. L. ult. ft de jurisdif. Zo gevoelen ftandvasteJvk MASUER. in fiva praxi tit. de fuccesfi-on. Buslus ad diet. L. 6.

de Eviction. NIC. BIJIGUNDUS ad conflict. Flandr. tract. VI. execs..
TIN. Vol. 2. Decif. 3 , 4, 5. et Vol. 4. Decif. 5 et 10. loet eerfle ge
, en 'er veel aan gelegen te-voelnfchytgrbwske,
zyn, of een wet, flatut of gewoonte, iets fchikt of beveelt om
oenige daad ofte handeling, dan om -trendfolmiva
zaak, te weten een grond of plaats. De wetten -rentd ,
dewelke omtrent een zaak zyn gemaakt , doen zonder twy.
fir1 de zaak zelve aan, zo dat, waar ze is, wordt ze door de
wetten van die plaats verbonden. Het zelve moet ook begre•
pen, worden omtrent de wetten of flatuten, die eenige fchik-.
kinge omtrent de bekwaamheid van de perfonen snaken. GAIL
L. 2. obf í24.N ai. Coxes. dirt. part. 3. C. 14. GOMEZ. ad L.
Taaaii mo,n. 20. Maar de wetten of linturen, die alleen omtrent
de folemnireit van cenige daad fchikkinge maken , dewyl ze
noch de zaak noch de perzoon , dewelke de zaak uit
snaar alleen de fcliikking, die gefchiedt in-voert,and
de plaats , daar de wet , flatut ofte coultume is ; zoo komt het
niet liet rechten reden overeen, dat dezelve hun vermogen ook tot de goederen elders gelegen uitflrekken., om dat de
plechtigheden der handelingen tot het rechtsgebied van die geenen behooren , in welker rechtsgebied zy voltrokken worden.

Per L. 6. f de Evi ion. L. 3. in fin, if de 'testib. L. 2. cod. quemodmod. testara. aneriant. Want anders zonde vmand met

een testament willende flerven, tegen de regulen des Rechts,
gehauden zyn, verrelieldene uiterfte willen te maken, of; het
gene; ongerymt is, in een en het zelve testament, de gewoon.+
tens van verfcheidene plaatfen behooren in agt te nemen ; en
een en dezelfde onverdeelbaare daad , als die van een uitera
fie wil is , volgens verfcheidene plaatzen moeten onderfchei,eien. >en daarna geoordeelt worden. PECKIVS de testam.. conjug.
L. IV C. 28 ioti fine. Jou. a SANDE dil. defin. 14. alwaar die
Raadsheer de flrvdigheden, die zich in deezen fchvnen voor te
doen, aardig oplost, en zekere nieuwe onderfeheiding. van
iAciiiNrvs voorfigtiglyk matigt; doet hierby, het Beene hier F4
over
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over mede door ARNOLD VINNIUS L. 2. feleEt. qutest. cap. 12,
wydloopig wordt opgegeven. Edoch indien de wetiiitdrukkelyk gebiedt, dat de testateuren de wetten van de plaats i
daar de goederen gelegen zyn, in hun testament zullen vol
zoude het wat anders zyn. En zodanig is de wet van-gen,
de Hertogen van Braband , in den jare 1661 uitgegeven, van
welke te hen BURGUND. CHRISTIN. TULDEN. in tit: cod. de testament. en P$REZ. diet. loc."
DANIEL in den kuil der Leeuwen. In zes Zangen. Te Leyden
by A. en J. Honkoop, 1782. In oflavo 124 bladz.
Het lotgeval van Daniël , veroordeeld tot den doodlykeri
Leeuwenkuil , en in denzelven door God kragtdaadig by 't
leeven bewaard, met zyne daarop gevolgde redding en bevestiging in de gunst van den Perffchen Vorst, wordt hier in een
maatloos Dichtgéwàad getooid. De eerfte Zang ontvouwt ons
in welk eene blaakende gunst Daniël by Koning Darius Rond ;
hoe nydige Hovelingen , zynen val berokkenende, den Koning
wisten over .te haaien , tot het tekenen van een bevelfchrift , 't
welk zy konden 'voorzien, dat -van een doodlyk gevolg 'voor
Daniël moest weezen. In den tweeden Zang'hoott men Da ni!, die, tegen 's Konings lastfchrift, den God van Hemel
en Aarde gebeden had, voor den Koning befchuldigd; men
ziet den verraaderlyken toeleg dermaate vtoortgezet, dat de
Koning als , in engte . gebragt Worde; doch tevens : verneemt
men, dat de Vorst zig nog vleit' met het • behoud vn Daniël;
Dan dit mislukt hein, naar uitwyzen van den derden Zang;
gemerkt Daniël, in Rede van te veingen',• openlyk bekent, dat
hy zyeen God gebeden heeft. Het doodvonnis is des onvermyj
delyk, en Daniël, hoe 't den . Vorst ook (inerte, Wordt den
Leeuwen ten prooie gegeeven. In zulke omílandigheden moest
noodwendig eene groote verfcheidenheid van gemoedsbewee
gingen, by Daniël en Darius, plaats hebben; de eerften worden
in den vierden, en de laatften in den vyfden Zang gefchetst.
Tevens maalt ons de vyfde Zang de overleggingen van 't ver
welk, (bewust van 's Konings finertelyke-radelykot;'
aandoening over •het voorgevallene, en bevreesd dat de Vorst
hunne in 't werk gehelde maatregelen in derzelver grond' zal
ontdekken,) eene zamenzweering tegen den Vorst zelven
vormt. In den vyfden - Zang heeft de Dichter de veyheid ge.
nomen om Darius, door een en adder droomgezigt, op te leiden tot de gedagten, dat Daniël nog onbefchadigd onder de
Leeuwen leeft, met dat llreelend denkbeeld doet hy den Koning
dan voorts, in den zesden Zang, zig, met den vroegen morgen, _. naar der Leeuwen verblyfplaats begeeven. Deeze laat,:
fre Zang helt ons 's Vortien aandoeningen, ih dat vooruitzigt
,
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voor oogen; en te gelyk aandoeningen van eene andere natuur, die in hem ontflaan , op het verneemen der gemaakte zar
menzweeringe tegen zynen Perfoon, welke een vin Daniëls
lyfdienaaren hem ontdekt. De Vorst, op die kundigheid Hofwaards gekeerd , ontbiedt gelasten deeze Verraaders by zig,
en beveelt hen mede te gaan ; daar hy, van zyne Lyfwagt ver
treedt, om het zegel der gevangenisfe o--gezld,kuiwars
pen te breeken. Zulks gefchiedt: de Vorst vind Daniël leevende; geen Leeuw heeft hem eenig leed toegebragt: weder
aandoeningen zyn hier treffende. En zo dra is Daniel-zydfche
niet uit den kuil verlost, of Darius doet die Verraaders, met
hunne vrouwen en kinderen, (middelerwyl ook hier by gevoerd,) voor de Leeuwen werpen; die hen terftond in hunne
woede verfcheuren. Darius omhelst zynen Vriend, terwyl hy
den waaren God, die hem befchermd heeft, verheerlykt. En
Daniël, t'huiswaards gekeerd, wendt zig, met het ganfche
Huisgezin, (over zyne redding vol vreugde,) tot lof-en dankzegging, met gebeden en fineekingen , voor den throon des
A1lerhoogílen. Vervolgens, op Koninglyk bevel, ten Hove
gaande , zag by ter zyde het hol der Leeuwen , „ en nooit zag
„ hij , zegt men, het zelve in den laaien loop van zijn luisterrijk
„ leven, dan met die aandoeningen, waarmede een Held het
„ flagveld aanfchouwt, op het welk hij eene heerlijke zegen„ praal bevogten heeft."
Onze Autheur heeft dit alles met verfcheiden tusfchenkomente omftandigheden doorvlogten, die hy wel ter fnede bybrengt;
gn voorts heeft by den verfchillenden aart der chara&ers ,
die hy laat werken , eigenaartig in agt genomen ; het welk dèeze dichtkundige opfchik van eene bekende Qefchiedenis ge
maakt.
-valig

Dichtlievende Oefeningen van KORNELIS BROUWER , A. z. Te
Rotterdam by J. P. Lindénberg, 1783. Behalven het Voorberigt, 140 bladz. in gr. octavo.
verzameling van Zeden-en Hengeldichten, in wglken de
E ene
Heer Brouwer toont, dat by met regt geteld moge worden,

ander de Dichters, die hunne Maatgezangen, door eene gepaste keuze van fpreekwyzen , den vereischten nadruk weeten by te zetten. --- Men oordeele hier over, uit 's Mank
volgende Uitbreiding van Spreuken XXVIII. i.
Hij, die zijn' God verzaekt , en de ijdelheid bemint ,
Zijn' lust in fpoorloosheên en zotternijen vindt,
.eFhtvaerdigheid veracht, en deugd en eer durft fchenden
f avreed1 eid zijn' hpezem' voedt,

K. EROUWEl y DIC TLIRVENbE OEFXENINGEJX.

En op der Vromen onfchuld woedt,
7a de armoe fnood verdrukt, en hoont in hare eienden;
Ir vaek in de eenzaamheid den blooden Das gelijk
Schoon niemand hem vervolgt, neemt hij gezwind de wijk
Op 't rief en van een blad , waermeé de windjes (pelen!
Een fchaduw zelf maekt hem bevreesd!
Zijn kloppend hart bedwelmt zijn geest,
.En gunt hem nooit in 't zoet der eenzaemheid te dealen.
Maer hij, die feeds opre$,t de Deugd om Gods wil eert,
Wordt nooit door wtoeging, angst , of flaeffche vrees verkeerd i
Gerust in 't Albefiuer durft hij 't gevaer trot, feren;
En als een jonge Leeuw , in moed',
Kan hij, hoe zear de boosheid woed' ,
Op de4;e onzalige aard' pernoegd en blij verkeeren!
Ei) kent dB Wijsheid, Magt en Goedheid van zijn' God,
En f eunende op het Woord betrouwt hij Hem zijn lot.
irerzekerd dat de Heer ook zorgt voor zijn belangen,
Slaat hij, in liefde, 't hopende oog,
Door 't vrolijk heilgeloof, om hoog,
En dooft, in last', en ,lust' de Godheid met gezangen.
Tot een $aaltje van eene andere natuur, ftrekke hier nog ee.
ne Poort van Puntdicht van den Heer Brouwer, op de twee Biddagsleerredenen van der Eerwaarden Heere J. H. vAN esr^
DOORSLAG,

't welk aldus luidt.

Dees DOORSLAG dringt door alles heen,
Sloopt Halen harten door zijn reen,
Toont ons den oorfprong onzer plagen,
En pleit voor 't Land in zijn gebodn!
Heb dank, 8 Christen Demostheen!
Door u'word regt, in onze dagen,
De fpijker op den kop gejlapn.
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en THEODOOR, of Brieven over de Opvoeding door Mevrouw de Gravin DE GENIUS. Uit het Fransch vertaald, en met
aanmerkingen uitgegeven, door E. BEKKER , Wed. Ds. a. woLFF,
Twee Denen. In s Gravenhage by 1. v. Cleef, i y. •ilehalVen het Voorwerk , 833 bladz. in gr. oflávó,

A DELE

Onder het, bekleedzel van een zeer wel uitgevoerden Ro.
man , behelzen deeze Brieven uitmuntende lesren over de
Opvoeding , zo ten aanzien van jonge Heeren als Dames; dig
de ,jeugd, van beiderlei Sexes, en• zo óok dezulken, Wieti
derzelver opvoeding is 'aanbevolen, met veel vrugt kunnetj
nagaan. Mevrouw de Gravin de Geniis toont ervaren te zyn ,
in de beoeffening van het Menschlyk, Hart, en de nafpooring
der verborgenfie dryfveeren der menschlyke werkzaamheden,
op welke kundigheden zy de Opvoeding meeszerlyk vestigt ;
en volgens welke zy veri àndig oordeelt over de keuze der
beste middelen, om 'er gelukkig in te flaagen. Haare fchrvfwyze, by manier van een • P,oman, zet haar gefchrit eene leevendigheid by, die voor het meerendeel der Leezeren haar
gevalIigheid heeft; en de hier naar gerchikte inrigting van 't
Werk brengt eene menigte van verfdhillende omulandighedeh
te wege , die op ondericheidetie wyze, en in veelerleie opzichten, haare betrekking op de Opvoeding heelt. En de Gravin bedient 'er zig op eerre oordeelkundige wyze van, om haar
plan van Opvoeding des te uitgebreider te naaken, en op allerleie Poorten van omstandigheden te doen (laan. — Men mag
des dit Gefchrift met regt tellen, onder de nuttige Schriften
over het Stuk der Opvoedinge.
; eerre Engelfrhe ttefehiedenis. Tweede Deel. Te lhm teldam by de Wed. J. DO11. 1782. In oftavo 328 bladz.

$VELINA

dat de poogingen, oiti Sir Belmont, tot het erkennen zyN aner
Dogter Eveti< na, over te naalen , (waarmede het eerf}•e Deel deezer Geféliiedenislè afliep (*) ,) vrugtloos in 't

werk geteld worden s haat het by haare grootmoeder Duval vast,
giet Evelina naar Parys te reizen, om aldaar regt te vorderen.
Dap haare getrouwe Beftierder • Pillars, die zyne Voed(terling
niet wel aan Madame Duval toevertrouwt, wederftaat haar
aannzcek ; doch by kan vervolgens , om gewigtige reden , niet
weigeren, dat zy Evelina medeneemt naar London; alwaarEvelina
zig dan voorts eene maand onthoudt. Geduurende dit haar
verbluf in London, is Evelina aan veele lastige aanzoeken, en
verleidingen onderhevig , die haar menig verdriet baaren , en in
verscheiden belemmerende omf}andigheden brengen , waarin ook
zo.ntvds haare onvoorzigtighcid deel heeft; dan uit welken zy
Log
(*) Zie 21.. l'ed. Lat. 1I!de I). bi. ,.
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nog telkens, niet hehoudinge haarer eer en onfchuld, gered
wordt. Den vergunden tyd van eerre-maand verloopen zynde,
laat de Eerwaarde Villars zyne Voedfierling afhaalen, en deeze keert weder tot hem , (aan wiens zorg omtrent haar zy de
ftérkfte verpligting had,) om in zyn byzyn het hoogifte genoegen te vinden. Dan, daar al het voorgevallen haaren geest
zeer ontroerd had , en 't lichaam daardoor gansch ongepeld
was, vinden wy haar, met het fl ot van dit tweede Deel, te
Bristol, 0th de wateren, ter herftellinge haarer gezondheid ,
te gebruiken. — Men heeft iii dit verdere beloop deezer ge
dezelfde leerzaamheid, als in 't voorgaande , in-fchiedns
agt genomen. De verfebillende omftandigheden in welken Eveiina zig bevindt , de onderfcheidene charaéers , wier werkzaamheid ontvouwt 'wordt, levert eene verfcheidenheid van zedelyke leeringen , die in veele gevallen te (lade komen ; en inzonderheid dienen, om de jeugd te noopen op hunne hoede te
zyn ; terwyl ze tevens de geenen, wien het beftuur der Jeugd
is aanbevolen , zodanige lesfen- aan de hand geeven, waarvan ze
met vrugt gebruik kunnen maaken, Het voortreflyk chary &er
van den Eerwaarden Villars blyft beflendig het zelfde, en
Ëvelina is haare behoudenis verfchuldigd , aan de goede indrukzelen die hy haar ingeboezemd, de maatregels, die by omtrent
haar genomQn , en de trouwhartige waarichouwingen, die hy
haar van tyd tot tyd vérleend heeft.

Ps Vaderlandfche Historie in Themata. Met Plasten. Te dmfierdam, by A. Fokke, 1783. Behalven het Voorbericht, 152
bladz. in olf`avo.

agtervolgende beloop onzer Vaderlandfche Historie, met
Betmelding
der voornaamfte gebeurtenisfen, is in dit Gefchrif;
zeer wel beknoptlyk voorgedraagen, en op zodanig eene wyze in juiste afdeelingen gefchikt , dat elke afdeeling eene min
of meer gewigtige gebeurtenisfe behelze. Het kan dus in 't
algemeen tot een leerzaam handboek dienen, en, naar het byzondere oogmerk in de vervaardiging , met vrugt gebruikt
worden, tot eene foort van Opftellen , in de Schoolen Themata
genaamd, om dezelven in andere Taaien, die men aanleert,
ter oefeninge van den fchryfftyl, over te zetten. Zodanig een
gebruik van de Gef hiedkunde onafrcheidelyk gepaard te doen
gaan met het leeren der T.:alen , heeft ongetwyfeld een aangenaam nut; dewyl het de dorheid der Taalleeringe vermindert,
èn tevens leerzaame kundigheden aanbiedt. Dit geeft den Gefchiedkundigen Opllellen, in veelerleie opzigten, een tveezenlyk voordeel; en dan nog bovenal, als ze de eigen Landsge..
fchiedenis van den Leerling ten onderwerp hebben.

A L G E M E E N E

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN
Brieven van eenige Portugeefclie en Boogduitfclre Wooden aan
den Heer DE VOLTAIRE. Naar de 'vyjde uitgave uit het
Fransch vertaald. Vierde Deel. Te Amflerdam., by Yntema en Tieboel, 1782.. In groot oé?aro, 2Io bladz.
Werks, bekend voor een Mees
I n dit vierde Deel dezes ontmoet
men weder ene oordeel-terfukindCq, die dt Heer

kundige behandeling van verscheiden Rukken,
de Voltaic e tot voorwerpen zyner fchimpzugt gefield heeft ;
en waeromtrent hem de Heer Abt Guenée zo vernuftig als
bondig tegengaet. Het behelst eerstlyk een Brief
over Mofes , $ rekkende ter wederlegginge van de ongegronde bedenkingen, en losfe voorftellingen , waervan de
Heer de T7oltaire zich bediend heeft, om het Aenwezen
van Moes een twyfelachtig voorkomen te geven, en dus
het bet aen van dien Wetgever, te lochenen. Verder ver
ons de Schryver, ene zogenaemde korte Verklaring,-lent
getrokken uit ene grootre, in welke by verfcheiden Artykels, uit verfchillende Schriften van den Heer de Voltaire, nagaet; met betrekking tot Adam en deszelfs Gefchiedenis, als mede tot Noach en deszelfs drie Zoonen;
rakende de Joodfche Sterrekunde, enige Staetkundige,
Krygs- en Burgerlyke Wetten der Jooden, en de Propheten van dat Volk; waerby ten laetfte nog kamen enige
geestige bedenkingen over de wyze, op welke de Heer
de Voltaire zich tegen deze Brieven verdedigt, en het
oordeel , dat by zelve velt, over de onderfcheidene Uitgaven zyner Werken. De Heer Abt Guenée behandelt de
hier aengeduide byzonderheden op de eigende manier ,
welke by voorheen gehouden heeft; en die recht gefchikt
is, om een Schryver te wederleggen, die zich veelal meer
aen een fpelend vernuft , dan aen een gezetten redeneertrant hield. Tot een duidelyk flael hier van verfIrekke in
dezen het geen de Heer de Voltaire op het (preken der
Stange in 't Paradys aengemerkt heeft , en 't geen onze
Schryver ter beantwoordinge hiervan bybrengt. Na
ene beknopte opgave van de voornaemf}e verfchillende begrippen der Uitleggeren over dit gel, vangt by zyne beV. DEEL. ALG. LETT. NO. 3.
denG
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denkingen, wegens de fchryfwyze van den Heer de Vol.
taire deswegens aldus aen.
„ 't Schynt dat gy niet al te wel weet, hoe gy hier
uwen aanval zult aanleggen. Nu eens wilt gy, dat dit verhaal Zinnebeeldig is; dan beweert gy, dat het ten naauwfte naar de Letter moet verftaan worden. Gy zegt:
T E X T.
„ Is de Reden niet onvermogende om te verklaaren , hoe
de Slang voormaals fprak, en hoe zy EVA verleidde ?"
(Defenfe de BOLINGBROKE.)
VERKLAARING.
Gy gevoelt, myn Heer, dat deeze zwaarigheid van zelve
vervalt, door het gevoelen van hun, die hier geen weezenlyke Slang erkennen.
Wat aangaat de Schriftuurverklaarders , die 'er eene flellen , deeze zullen u zeggen, dat het in de daad moeilyk
zyn zou te verklaaren , hoe deeze Slang fprak , indien het
niet anders dan een bloote Slang ware: maar indien zy het
werktuig des Verleiders , indien het deeze Vyand des
menschlyken geflagts ware, die haar deedt werken en fpreeken, dan is dit verhaal niet meer zo onverklaarbaar als gy
zegt. Want, om kort te "gaan, zoudt gy, wel kunnen bewyzen-, dat de Duivel, bekleed, gelyk by is , met een
bovennatuurlyk vermogen , de zintuigen der Slange niet op
zodanig eene wyze kon beweegen , dat by daar uit ver
klanken haalde ?
-ilanbre
T E X T.
„ Ik wilde wel eens fpreeken met de Slang, dewy l zy
„ zo veel verftands heeft; maar ik wilde ook wel weeten
„ welke Taal zy fprak. Keizer JULIANUS vroeg het aan
den grooten Heilige cvr u.LUS , dié geen voldoend ant„ woord op 'deeze Vraag geeven kon." (Quefi. de Za-

pata.)
VERKLAARING.
Een laffe fcherts, zullen ze zeggen, die hier geen weezenlyke Slang erkennen. Eene vry flegte fcherts, zelf te
welke, een weezenlyke Slang erkennende,-gendi ,
gelooven dat zy door den Verleider bewoogen wierdt.
„ Welke Taal zy fprak." Dewyl cie Verzoeker wilde,
dat onze eerfle Ouders haar verflaan zouden, deedt by
haar, onretwyfeld, hunne Taal fpreeken.
„ Kon geen voldoe^ad antwoord geeven." Het antwoord
was
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was evenwel niet moeilyk. Indien „ de groote Heilige
„ CYRILLUS" het niet aan den Afgevallenen Keizer gaf,
zou de reden daar van niet geweest zyn, om dat hy de
Vraag als onvoegzaam befchouwde ?
TE X T.
„ Men kan zich niet wederhouden van lachen, wan„ neer men eene Slang gemeenzaam ziet fpreeken met
„ EVA, en God fpreekende met de Slang." (Exemp. im-

po,t.)

VERKLAARING.
„ Men kan zich niet wederhouden van lachen ," enz.
Zy, die hier geen weezenlyke Slang erkennen, zullen om
u lachen, om dat zy u eene tegenwerping zien maaken,
welke hun gevoelen in 't geheel niet raakt. De anderen
zullen g zeggen, dat, gefield zynde dat de Slang het
werktuig van den Duivel was, hier meer (toffe is om te
beeven dan om te lachen.
T E X T.
„ Veele Jooden zelve bloosden 'er over: zy behandel„ den vervolgens deeze Inbeeldingen als zinnebeeldige Fa„ bets. Hoe zouden wy naar de letter kunnen opvatten
„ 't geen de Jooden als Vertelzels befchouwd hebben?'

(Aldaar.)

VERKLAARING.
'Er zyn Jooden geweest , wy erkennen het, die deeze
gebeurtenis zinnebeeldig, verklaard hebben; doch wy ken.
nen 'er geene, die 'er over „ gebloosd" hebben, of ze
befchouwd hebben als „ Fabels en Vertelzels." PHILO
zelve, hoewel hy, in eene plaats van zyoe Werken, daar
van een zedelyk Zinnebeeld maake , zegt uitdrukkelyk,
dat men haar niet moet vergelyken met de Fabels der
Poeëten.
„ Zouden wy naar de letter kunnen opvatten," enz.
Wat noemt gy, myn Heer , „ naar de letter opvatten ?"
Is het, dat men, in dit verhaal, niet dan een bloote Slang
erkenne ? of aldaar niet toe te (laan eene bovennatuurlyke
Kragt, Zinnebeeld, of Leenfpreuk? Niets noodzaakt het

dus te verftaan.
Gy wilt liet verhaal niet „ naar de letter opvatten; "gy
geeft de voorkeuze aan het Ziunebeeld. Gy zegt :
Ga
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T E X T.
„ Indien wy PHILO, en veele Kerkvaders , gelooven , is
„ de Slang eene figuurlyke uitdrukking, die onze verdor„ vene begeerten zigtbaar fchetst. Het gebruik der fpraa„ ke , welke de Schriftuur haar toefchryft, is de flemme
„ onzer driften , die tot onze harten ípree,kt. God ge„ bruikt het Zinnebeeld van de Slang, 't welk zeer ge„ meen was door het geheele Oosten." (Homélie fur l'in-

terpret. de l'Ancien Testament.)

VERKLAARING.
Zie daar u dan een Allegorist geworden: 't zy zo, indien uw Zinneheeld (Allegorie) niet zo willekeurig en onbepaald ware. Koom nader aan onze eerfle Ouderen, behoud de groote Waarheden , die hun aangaan, en by welke hun geheele naageflagt belang heeft, en dan zal de
Synagoge uwe Uitlegging kunnen verdraagen.
Maar gy houdt u niet aan deeze Uitlegging; gy verlaat
ze welhaast. Gy zegt:
T E X T.
„ Hier is alles natuurlyk. Dit geheele voorval is zo na„ tuurlyk, en zo zeer ontbloot van allen Zinnebecld, dat
„ 'er reden gegeeven worde, waarom de Slang"zedert dien
„.tyd kruipe ,waarom wy haar altoos zoeken te verpletten,
en zy ons te tteeken; even gelyk in de Gedaanteveranderingen verklaard wordt, waarom de Raven zwart zy."
(Bible enfin expliq.)
VERKLA,ARfNG.
Dus is deeze gebeurtenis Zinnebeeldig, en niet Zinnebeeldig. Men moet „ haar" niet „ naar de letter opvat„ ten;" en zy is „ geheel natuurlyk," en „ van allen
Zinnebeeld ontbloot." Gy blyft u zelven gelyk, myn
heer!
Laaten wy uwe tegenf'rydigheden daar laaten; laaten wy
uwe redeneering zien. In dit verhaal, zegt gy, is alles
natuurlyk; derhalven kan neen 'er geen Zinnebeeld toehaan,
en men moet daar alles „ naar de letter" opvatten. Gelooft gy, myn Heer, dat deeze wyze van redekavelen zeer
beflisfende is ? Wat is natuurlyker, dan het verhaal , welk
de Profeet NATHAN aan DAVID doet, van dien ryken wreedaart, die het geliefde fcliaap des armen mans wegneemt eu
doodt, om het den gast, hém overgekomen , voor te zet ten? Alles is daar zo natuurlyk, dat DAVID zelve daardoor
be-
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bedroogen wordt. Hy wordt insgelyks bedroogen door het
verhaal dier Weduwe, welke hem om genade verzoekt voor
naaren Zoon , dien zy zeide zynen Broeder gedood te
hebben, en welken zyne nabestaanden wilden doen tierven om aan zyne goederen te kooroen. Hoewel alles na
een „ voorval," kan het egter Zinne--turlykfehni
beeldig zyn, en waarheden verbergen, welke de letter in
't eerst niet fchynt aan te kondigen.
Wilt gy 'er een voorbeeld van, getrokken uit een Ongewyd' Schryver? Herinner u den fraaij.en Lierzang-, in
welken HORATIUS zyne aanfpraak richt tot een Schip, 't
welk, reeds door een florm gefchokt, aan nieuwe gevaaren wordt blootgefleld. De Dichter fpreekt aldaarvan wenden ,
van roeibanken zonder Roeijers , van de bosfchen van den
Pontus , waarvan dit Schip zynen oorfprong ontleende , van
Cycladifche Eilanden, enz. Alles is 'er zo natuurlyk, dat
'er Uitleggers zyn, die daar in niets anders dan een Schip
gevonden hebben. Nogthans verzekert ons QUINCTILTAivus, dat het een Zinneheeld is van het Roomfthe Gemeenebest, met nieuwe Burgeronlusten gedreigd; en dit
denkbeeld geeft belang aan deezen Lierzang, die zonder
dit zeer laf zyn zou. Pas dit voorbeeld toe bp het onderwerp, waar over wy handelen, en leer van een Schryver, dien gy bewondert, dat het natuurlyke het Zinuebeeld niet altoos uitfluit, en dat het belachelyk zyn zou,
in een Zinnebeeld te zeer op de letter te dringen. Zeg
dan niet 'meer, gelyk gy gedaan hebt,

T E X T.
„ 'Er wordt, in dit geheel Artikel, geenerlei melding
„ van den Duivel gemaakt. Alles is 'er natuurlyk."
VKRKLAARING.
„ Geenerlei melding van den Duivel." Neen , 'er
wordt geene uitdrukkelyke melding van gedaan in den
Text, even gelyk 'er, in den Lierzang van HORATJUS,
geenerhande melding gemaakt wordt var. het Gemeenebest.
Klaar de Text wordt genoeg verklaard door de algemeene
Overlevering, zo wel van de Ilebreeuwen, als van (Ie
meeste oude Volken: eene Overlevering waaraan gy zelve
getuigenis geeft.
T K X T.
De Phheniciërs, nabuuren der wildernisfen, welke de
Jooden bewoonden', hadden, zints langen tyd, het
G
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„ Zinnebeeldig verdichtzel van eene Slang , welke den
„ Mensch en Gode den oorlog bath aangedaan."
„ De Jooden , die het Boek Genefis fchreeven, zyn
„ niets meer dan naabootzers; zy mengden hunne eigen
„ Ongerymdheden onder deeze Verdichtzels , (onder de
„ Fabels der Pheniciërs, der Indiaanen, der Chaldeeu„ wen ," enz.) (Homél. Dikt. Philofophique.)
VERKLAARING.
'Er beflaat dan, zedert langen tyd, onder de oudite
Volken , een Zinneheeld , „ van eene Slang, die den
„ Mensch en Gode den oorlog aangedaan heeft." Dit
Zinnebeeld was gemeen in het Oosten, dit hebt gy boven
gezegd: 'het was verfpreid onder de Pheniciërs, de Indiaanen, de Chaldeeuwen, dit zegt gy uitdrukkelyk. Maar,
deeze Slang, de vyand Gods en des Menfchen, bekend
by alle oude Volken, zou deeze niet zyn de Slang van
Genefis?
Gy zult 'er ten minfte niet aan twyfelen , ten aanzien
Van de.grogte Slang der aloude Perfen, de ARIMANIUS,
dat wil zeggen, de listige, de leugenaar, vyand der eerfie
Ouderen van het Menschlyk Geflagt, die hen verleidt,
hun tevens de onfchuld en het geluk ontrooft, en die,
hen in ongenade brengende by oRmvsD, de Eeuwige, hen
in den afgrond der zonde, en der elende, dompelt. Dit
Zinnebeeld en de Overlevering, welke het verklaart, waren, derhalven, in de daad zeer algemeen verfpreid onder
de aloude Volken van het Oosten.
Hoe 't zy , het is ten minfle zeer oud onder ons, hoewel gy het voor nieuw zoekt te doen doorgaan. „ Einde.
lyk, zegt gy,
T E X T.
„ Eindelyk is de Slang, welke EvA verleidde, erkend
geworden voor den Duivel, die ons zoekt te beder,, ven."
VERKLAARING.
Éiudelyk," enz. Deeze Leer, myn Heer, is ouder
dan gy denkt, of veinst te gelooven. Wy zullen u niet
zeggen, dat het, volgens MAIMONIDES, de Overlevering
van onze oude Wyzen was , die, in hunnen Oosterfchen
ftyl , den Engel des doods vertoonden , als te paerd op de
Slang, dat wil zeggen, of afgebeeld door dit kruipend
bier, of zyne gedaante aanneemende, of het bezittende
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en deszelfs zintuigen beweegende ; en dat onze Talmudisten zich even eens uitdrukken-. Wy zullen u herinneren,
dat uwe Apostelen (*) , dat de Iníleller zelve (t) van uven Godsdienst, en, vuór hen, onze Targums of Uitbrei.
dingen, den grooten Verleider, den Vyand des Menschdoms, zagen in de Slang, welke Eva bedroog. De
Schryver van het Boek der Wysheid geeft duidelyk genoeg
te verflaan, dat by eveneens dagt, wanneer hy zegt, dat
door des Duivels nydigheid de Dood in de LW'aereid gekomen
is. Hoofdit. II. 24.
,,Behoeft gy nog eene hoogex Oudheid ? Het Boek gob,
't welk gy zegt ouder te zyn dan MOSES', en 't geen wy
gelooven , door dien Wetgeever gefchreeven te zyn ,
(preekt insgelyks van een boozen Geest, die de Regtvaardigen zoekt te verleiden, en die, om hen te verleiden ,
en van God af te trekken, Then met de zwaar(I&teesfels
nantást. Hoe zouden' dusdanige dénkbeeldcn by de Hebreeuwen, by de Perfen, by de Indiaaneu, enz. opgekoomen zyn , dan door een algemeene Overlevering , wier
oorfprong tot de vroegfile tyden opklimt?"
Ten ílot voegt 'er de Abt GuEvr E nog by. „Hoewel
gy beweert, myn Heer, dat, in dit Verhaal ,.'alles „ na„ tuurlyk" zy, en, in de daad, in den eerften o flug zich
aldaar zodanig vertoone, kan men redelyker wyze niet in
twyfel trekken , dat de Slang, die 'men aldaar ziet werk
geen bloote Slang was. Zou een bloote Slang-zamyn,
gefproken, geredeneerd, en met de Vrouw hebben omgegaan? Welk belang zou een redenloos kruipend Dier gehad
hebben, om onze eerlle Ouders te verleiden, en hen te gelyk misdaadig en ongelukkig te naaken ?
Lasten wy voor een oogenblik vergeeten, dat MOSES een
door Gods geest aangeblaazen Man was; laaien, wy hem
flegts befchouwen als een Oordeelkundig Schryvèr,, een
Wysgeer, een Vyze der aloudheid: gy kunt hein ten minfte deeze hoedanigheden niet betwisten. Kan men onderItellen, dat een Man van dat Karakter , in een Werk zo
ge,

(*) De H. lo &NNas noemt den ouden Slang Duivel en Satan,
die de Waereld verleidde, Ope,tb. XII. 9 Zie ook 2.. Kar,.
XI. 3.
(t) Zie JOAN. VIII. 44. alwaar de Duivel genaamd wordt,
Menfcherimoorder , Leugenaar en Vader .der leugen, van den beginne. De Christ.
G4

I00

rRI£VrN VAN LENIGE JOODEN

gewigtig en zo beknopt , zich zou vermaakt hebben, om ,
op Bene kinderagtige wyze, reden te geeven „ van de af„ keerigheid tusfchen den Mensch en de Slang?" I-Ioe!
deeze Oordeelkundige Schryver,, deeze wyze Man, zal
een begin gemaakt hebben met ons den Allerhoogtlen voor
te Hellen, die, naa het Heelal uit her Niet getrokken, aan
het gewelf des Hemels de Starren, die ons verlichten, geplaatst; de Velden met Booroen en Planten bedekt; de
Aarde, de Lucht en de Wateren niet eene ontelbaare menigte van verfchillende Dieren, bevolkt, en de Natuur te
hebben voorbereid om haaren Koning te ontvangen; eindelyk den Mensch fchept naar zyn beeld en gelykenis;
hem door zynen Godlyken adem bezielt, hem met onfchuld bekleedt, en hem in flaat ftelt, om voor altoos zyn
geluk te verzekeren, door zyne onderdaanigheid en gehoorzaamheid aan de bevelen zyns grootera Scheppers ? en
dit geheeld pragtige tooneel, alle deeze edele en verhevene
denkbeelden zouden eindelyk uitloopen op de verklaaring
„ waarom de Slang ons tragt te fleeken, en wy, om hem„ het hoofd te verpletten, even gelyk in de Gedaantever„ anderingen- wordt verklaard, waarom de Raven zwart
„ is?" Gy zegt dit, nlyn Heer, maar gewisfelyk gy gelooft het niet; en gy vleit u zeker ook niet, om het
aan verflandige Leezers diets te naaken.
„Eene Zinnebeeldige. Verklaaring., die ons de eene of andere Zedekundige Waarheid leerde , hoedanige by v: de
heillooze uitwerkzels van den Wellust, van de vermetele
zucht na Weetenfchap, enz. zyn kunnen, zou, ongetwyfeld, minder ontedelyk zyn. Maar is het gelooflyk, dat een
bloot zedekundig, onbepaald, eigenduril.clyk Zinnebeeld,
verfpreid en bewaard zou zyn gebleeven, zedert zo veele
Eeuwen, onder zo veele Volken? Hoewel me i3 in Allegoriën niet te fterk op de letter moet flilltaan , moet 'er nogthans
eenige overeenkomst plaats hebben , tusfchen het Zinnebeeld en het Voorwerp, welk het verbeeldt. Maar, welke overeenkomst heeft 'er plaats , tusfchen den Wellsst ,
.enz. en dé Slang, gedoemd om van liet flof der Aarde te
leeven , welke ons de hielen zal trasten te eermorzelen , en
Svien het naageflagt der Vrouwe den kop zal ,vermorzelen?
Waar toe zou hier dit onbepaald Zinnebeeld dienen, en
welk een verband zou het hebben met het voorgaande en
volgende.?
„Laaten wy dan erkennen, myn l-Teer, dat dit verhaal
van nlosEs, zo oud, zo overeenkomflig met de Overleve.
rin-
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ringe der eerfte Volken, ongetwyfcld waarheden behelst
van veel meerder aangelegenheid. De Schepping van den
Mensch in een ('mat van onfchuld en geluk , zyne Verlei
Dood-dingeVal,rtvnzyWe,d
koomende in de Waereld door des Duivels nydigheid,
deeze groote Verleider veroordeeld, en betere uitzigten
aan het Menschlyk Geflagt gegeeven (*); deeze zyn de
groote LeerUgllingen, welke de gewyde Schryver ons aldaar leert. Laaten wy fchroomen van dezelve af te wyken, en ieder Zamenftelzel verwerpen, 't geen ze zou
kunnen verdonkeren , of 'er den gering(ten inbreuk op
Inaaken.
„ Deeze Waarheden in verzekering geteld zynde , moogt
gy, boven het gemeene gevoelen der Schriftuurverklaarders, den voorrang geeven aan de Leenfpreukeu van KA
aan de Zinuebeelden van AIIDDLETON , of zelf-JETANUS,
aan de Beeldfpraaken van een zekeren hedendaagfchen
Schryver ; gy zoudt hierin kunnen dwaalen , doch de
Synagoge zal u deswegen niet van ketterye befchuldigen (t).
„ Trouwens , daar liet algemeen gevoelen niets.ongegronds
bevat, en deeze groote Waarheden daar door zuiverder
bewaard worden, en de letter van den Text naauwkeuriger gevolgd wordt, waarom zoudt gy 'er dan van afwyken ?"
(*) Voornaamlyk raakende eersen Her(feller, die den Mensch
niet God verzoenen, en hem in zyne on(chuld moest herflelIen. De Christ.
(t) Alle deeze denkbeelden , hoewel vernuftig , zyn ten
minfte zeer flout , om niet te zeggen ligtvaardig. Laaten wy
ons houden aan 't gemeene gevoelen ; ' t is het veiligfte en
verhandigfie. De Christ.
Vèrzameling van Leerredenen, door G. BONNET, Dr. en
Pr. der H. Godgel. en .kademie-Prediker te Utrecht.
Derd Deel. Te Utrecht, by A. v. Paddenburg en J.
M. i. Vloten, 1782. liehalven de Voorreden ,412 bladz.
in gr. oftavo.
Leerredenen, op dezelfde regelmatige wyze als
Indedeze
voorigen uitgevoerd , lielt zich de Hoogleeraer ten

hoofdoogmerk, „ uit liet betuur der Voorzienigheid, onl
„ trent den Heiland en deszelven Voorlooper, de leer der
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„ verzoening, zoo als dezelve in de Protellantfche Kerk
erkend en beleden wordt, nader te bevestigen." Met
dit bedoelde zyn de zes eerfte Leerredenen, in dit Deel,
in een neet elkander zanienhangend verband opgeteld ,
terwyl ook de twee volgenden hieraen eigenaertig verknocht zyn. Nopens dit verband der zes eer(Ien, hoore
men den Hoogleeraer zelve, by den aenvang zyner zesde
Leerreden.
„ Wy overwogen , zegt hy, [in de voorgaanden (*),]
het zeer verfchillend beftuur der Voorzienigheid, omtrent
de lotgevallen van Johannes den Dooper en den Heere Je
bleek ons ten klaarte, dat de einden, waar toe-fus,enht
deeze twee perfoonen gefchikt waren, zeer veel van den
anderen verfchilden. Beiden moeten zy als Profeeten beichouwd worden ; maar Jefus was nog daarenboven tot een
geheel ander werk geroepen : Hy moest, door zyn lyden
en dood , de reinigmaaking der zonden te weeg brengen.
Dit is de leer der Protellantfclte Kerk. Wy hebben
aangetoond, dat dezelve zulk eengin grond van zekerheid
heeft, als men omtrent eene geopenbaarde waarheid zou
kunnen begeerenr In 't byzonder bleek het ons, dat Gods
beftuur, omtrent des Heilands lotgevallen, nooit verklaard,
nooit met cie wysheid en goedheid van het Opperweezen
evereengebragt kan worden , ten zy men dit vasthoude, dat
by een verzoening is voor de zonde. I)at was het voornaam
oogmerk der komst van Jefus in de weereld. Daartoe moest
by lyden en flerven; Hy, die geen zonde gekend had, moest
tot zonde gemaakt, Icy moest, ter verlosfing van zondaaren, als ware hy zelve de grootfte zondaar geweest, behandeld worden. — Op dat dit zou kunnen gebeuren,
ook naar het woord der voorzegginge, daartoe moest Hy,
onder het joodfche volk , over 't algemeen, wel als PropFieet , maar niet als hun Mest as , bekend flaan. 't Is
waar, van zyne geboorte af aan, en daarna, geduurende
zyne openbaare bediening, ontbrak het niet aan fpreekende
bewyzen van zyn Mesfiasfchap; maar, deels het beftuud
der Voorzienigheid , deels de verbastering van Israel, was
een oorzaak, dat dezelve, of niet geweeten, of niet regt beoordeeld wierden. Ondertusfclhen , hadden deeze
bewyzen , in dien tyd , de gewenschte uitwerking niet, ze
waX.
Joh.
(*) De texten, in die Leerredenen verhandeld, zyn,
40-42. Luc. I. 65, 66.. Al atth. ZIII. 53-57. I Jo.
II. 2 - en joh. XIII. i9.
,,.
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varen echter niet te vergeefsch verleend , maar moesten
naderhand dienen ter bevestiging van der Christenen geloof
in Hem, die overgeleverd was om hunne zanden, en opgerekt
om hunne regtvaardigmaaking.
„ Uit alles wat wy dus voordroegen, kan het ten klaar
dat de leer der verzoening, als een zeer voor--flebykn,
naam deel van het Euangelisch onderwys, behoort aangemerkt te worden." En een opzetlyk betoog hier van, naer
luid van des Apostels tael i Cor. I1. a', is de inhoud der
zesde Leerreden. Aen deze zes Leerredenen hecht
de Hoogleeraer wyders nog twee Leerredenen, die tot dit
onderwerp betrekking hebben: de zevende, over Eph. IV.
4a, firekt ter ontvouwinge van de leer der vernieuwinge
van zondaren door den 1-Ieiligen Geest; en de acht(le behelst, naer aenleiding van 2 Tim. I. s, ene voordragt van
den plicht van elk Christen , vooral van de Leeraers , omtrent de wel bevestigde en tevens heilryke leer der zaligheid.
Wyders vervat dit Deel nog drie op zich zelve flaende
Leerredenen , waer van. de eerlte, zynde de negende dezer
Verzamelinge, ten onderwerp heeft Gods regeering, of opperbettuur over deze waereld, ter ophelderinge en bevesttginge van des Dichters tael, de HEFRE regeert, Pf. XCI1I.
i. Ene daeraen volgende Leerreden over Joël I. 141 is gefchikt tot ene Voorbereiding tegen den Biddag, en behelst
ene .voordelling van 't geen 'er in een Volk vereischt word,
om zodanig een dag op ene plichtmatige wyze te houden.
Laetstlyk neemt de Hoogleeraer, uit de verklaring der
woorden, Openb. XXII. 5a, aldaer zal geen nacht zyn, als
betreklyk tot den toekomenden ftaet der Gelukzaligheid,
aenleiding, om ons enig denkbeeld te geven van de uitgebreidheid der kennisfe der gezaligden; met acnwyzing van
den invloed, welke die kennis op hun geluk hebben zal;
en de gegrondheid van der Christenen hoop op dien geluk
welk onderwerp zyn Hoogeerwaerde , gelyk ook om--ltae.
trent alle de bovengemelde onderwerpen gefchiedt , met allen ernst, ten bondigfte, ter betrachtinge aendringt.
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Onderwys in den Godsdienst, door J. V. NUYS KLINKKNBFxc. A. .1.. M. Ph. Dr. en Predikant te Amfterdam.
I Vde Deel. Te Amierdam , by J. Allart, 1732. Behalven het (Voorwerk, 432 bladz. in gr. octavo.

en liet voorheen gegeven bericht, nopens de Schriften
des Ouden en des Nieuwen Testaments, als behelzende ce Joodfche en Christelyke Openbaring, hecht de
Eerwaerde Klinkenberg hier, in het vierde Boek, eigen
overweging van den Godlyken oorfprong, en an--aertig,d
dere hoedanigheden dier Openbaringe. Zyn Eerwaerde behandelt dit gewigtig onderwerp, even als het voorige gedeelte van zyn Onderwys, in ene juist gefchikte orde,
die den Lezer een geniaklyken leiddraed aen de hand
geeft; tcrwyl hy hem zyne denkbeelden, met de vereischte
klaerheid, ontvouwt. Ilet onderwerp, dat by zich ter
verklaringe voorfielt, fplitst dit Boek natuurlyk in twee
deeles.
Met betrekking tot het eerfte Lid, den Godlyken oor fprong dier Openbaringe, legt zyn Eerwaerde het 'er in
de eerfte plaetze op toe, om opzetlyk en in 't breede te
betoogen, „ dat de By'-el niet alleen iets Goddelyks be„ hetze, maar dat dit ganfche Boek, in deszelvs ganfche
„ zaemenfiel , en geheele uitgebreidheid, van God zelven
„ zy ingegeeven ,. zodat beide woorden en zaeken , van
„ her . begin tot aan het einde , van eenen Goddelyken
oorfprong zyn." Na het voordragen van dit zyn betoog, nopens de lvoordlyke ingeving van den Rybel, in alle
deszelfs byzouderheden,'t welk onze Leeraer als een hoofdbewys, dat alleen genoegzaent is, aendringt, verledigt hy
zich verder ter overweginge van zodanige gronden, die hy.
bewwyzen van den tweeden rang noemt, welken by tot drie
brengt. (I.) Het bewys, ontleend uit de overeenftemming
der Schryveren van den Bybel, verdient, zegt hy,. wel,
enige opmerking, doch is op zichzelve niet voldoende.
(a.) Dat, afgenomen van de wonderbare voortplanting des
Christendoms, is in zyne oogeu van meer aenbelang, 't
welk hem het zelve in volle kragt doet voorbellen. En
wat eindelyk (3.) het redeneeren uit de flandvastigheid der
Martelaren betreft, fchoon dit geen hetlisfend bewys genoemd kunne worden, het levert nochtans, zyns oordeels,
een waerfchynlyk bewys op , dat te meer kracht ontleent
lilt
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uit het bezef, dat die ftandvastigheid zeer veel toegebragt
heeft, tot de voortplanting van het Euangelie.
Op de afhandeling van dit eerlie Lid giet zyn Eerwaerde over ter ontvouwinge van het tweede, te weten, de
andere hoedanigheden dier Openbaringe ; naemlyk derzelver
Godlyk gezach, Volmaektheid , Klaerheid , Volkomenheid ,
en het algemeen Gebruik, of derzelver gefchiktheid voor
allerleie menfchen, welken tot de kennis dezer Openbaringe gekomen zyn, om dezelve té lezen en te onderzoeken.
De overweging van dit laetfte geeft zyn Eerwaerden dan
wyders aenleiding, om, by manier van een Aenhangzel,
nog te handelen, over het Vertalen, en Uitleggen der
Heilige Schriften, als mede over de Plichten, welken wy
omtrent de Godlyke Openbaring te betrachten hebben ;
welke plichten, om dit by deze gelegenheid kortlyk te
melden, hoofdzaeklyk hierop uitkomen.
In 't algemeen hebben wy de Openbaring, als een Godlyk gefchenk, met blydfchap en met dankzegging te ontvangen; ons aen deze Godlyke Openbaring geheel te onderwerpen; en die Schriften, waerin dezelve vervat is,
ter rechte kennis van dezelve, vlytig te lezen. En om.
dit laetíte naer vereisch te doen, behooren wy dit te verrichten met die eerbied, welke wy aen Gods woorden
verfchuldigd zyn; en met die aendacht, welke vereischt
word in - de zodanigen , die , gelyk het betaemt, een wezenlyk belang in het voorgedragen (lellen. Deze dus ingerigte oefening moet gefchieden met ene onbevooroordeelde
oprechtheid , met oordeel en ene toepasfing op ons zelve.
En hierin behooren wy fleeds het rechte oogmerk te bedoelen, om daeruit den weg te leeren kennen, welken
wy, ter bevorderinge van ons wezenlyk en eeuwig geluk,
bewandelen moeten; ter bereikinge van welk oogmerk de
overdenking noodig is: by welk alles wy eindelyk een ernflig gebed hebben te voegen.
Nieuw bewys voor Gods Pe /taan en 's Menfchen Ziel, door
J. A. H. REIMARUS, Med. D. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Te Dordrecht, by J. Ph. Streccius, 1782.
Behalven het IZoorbericht, 61 bladz. in gr. oEEavo.
Ver
B y een vernieuwden Hoogduitfchen drukoverderdebekende
voornaemfle-handeligv
desHERSI. REIMARUS

waerheden van den .11Tattuurlyken Godsdienst, heeft 'er
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zelfs Zoon JoE. REIMARUS, als ene foort van Inleiding,
voor geplaetst , zyne gedachten , ten bewyze van. Gods f;etaen en des Menfchen Ziel. Ten gevalle van hurt, die de
vroegere uitgave reeds bezaten , heeft by dezelven ook af
zonderlyk laten drukken; en even zo heeft men ze thans in
onze Tale gemeen gemaekt, om by de Nederduitfche afgifte van dat geagte Werk gevoegd te worden. De Zoon,
in 's Vaders voetfpoor tredende, ftaeft hier ten bondigfle,
uit een byzonder oogpunt, het beftaen van God, als de
eerie oorfpronglyke oorzaek van de achtervolgende reeks
der dingen in 't Heelal; en verlcerkt tevens het gevoelen
van 't aenwezen van 's Menfchen Ziel , als de oorzaek
der werkingen des lichaems, en gefchikt om in eeuwigheid ter meerdere volmakinge te Dreven. Hy fchakelt zyne gedachten deswegens in ene geregelde orde ; en dringt
zyn voorgellelde bewys , met beantwoording der voor
tegenbedenkingen van hun, die ene eerfle oorzaek-naeti
zoeken te betwisten, met nadruk aen; des dit Gefchrift
van den Zoon wel verdiene , by 's Vaders opgemelde
Verhandelingen, gevoegd te worden. De hoofdbyzonderheid , welke den Vertaler aénleiding fchynt gegeven te
hebben, om dit Stukje te betitelen Nieuw Bewys (*),
is vermoedelyk gelegen , in het overbrengen van het gewoone bewys , tegen ene eeuwige aeneeI fchakeling van
oorzaken en gewrochten , zonder ene eerfte oorfpronglyke oorzaek, „ op het geval, wanneer men al de wae„ reld of de fchakel aller dingen als oneindig en zonder
begin ondearftelt :" waerom wy het voornaemfte van
bet daertoe' betrekkelyke gedeelte nog zullen voordragen.
Men vraegt, naemlyk, tegenwoordig, of men behoore
te erkennen , dat de waereld, of de reeks der dingen een
begin gehad moet hebben ; dan of men ene oneindige
reeks en aeneenfehakeling der dingen voor mogelyk, of
liever voor noodzaeklyk, hebbe te houden. De Autheur
was voortyds in 't eeríte algemeen aengenomen denkbeeld,
dan wat later heeft hy begonnen te twyfelen, en is in zyne
(*) Een, nieuw bewys , zegt hy, in zyn Voorbericht, niet ten
aenzien_ van zulken die uitheemiche Schriften doorbladeren;
maer ten opzichte van den Nederduitfchen Lezer, „ om dnt
„ het, onzes weetens, nimmer in eenfg Nederduitschi Werk of
„ Stelzel , indiervoegen, zo volledig bewerkt en voorgedrag_
„ gen is."
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ne twyfeling verflerkt, door 't geen de Wysgeer COCHIus deswegens aengevoerd heeft (*). Zulks doet hem, ter
dezer gelegenheid, hier te berde brengen , 't geen daeromtrent van de ene en andere zyde gezegd kan worden,
en hecht daer aen de overweging, of het latere denkbeeld
het bewys, voor 't beftaen ener eerfte oorfpronglyke oor
-zaekvrw, nbyhet
tegendeel toont.
Wy zullen ons tot het laetlle denkbeeld , als het byzonderfte voor den Nederduitfchen Lezer, bepalen, en tevens
mededelen hoe hy, op dien grondflag, zyn bewys doet
doorftaen.
Voorgelleld hebbende, hoe het eerfte denkbeeld, naer zyn begrip, best verdeedigd worde, vervolgt
by indezèrvoege.
„ Maar hoe? --- Wanneer al, zonder het Beflaan eener opvolginge van veranderinge , geen tyd, geene duur
geheld kan worden , dan moet egter de eerlle-zamheid
werking van God, byaldien 'er eene eeríte ware , nood
een vóór eu naa in zyn eigen Wezen, of in zyn-wendig
denken uitmaaken, het welk met de onveranderlykheid,
in een noodzaaklyk Wezen vervat, firydt; en hoe willen
wy de werking van het onbepaalde Wezen eenige paaien
Eiellen? COCHIU5 heeft zig derhalve (t) zeer wel en bondig uitgedrukt, op deze wyze. „ (i) Wanneer 'er eene
„ kragt is , welke eene opvolging van werkingen tragt
„ voort te brengen, (2) daarby ook toereikend is, dezelve voort te brengen, en door geen tegenftand belet
„ kan worden, en (3) wanneer deze kragt noodwendig,
„ gevolglyk eeuwig, beílaat; dan moet 'er ook daadlyk
„ eene reeks van werkingen zyn voortgebragt, en deze
„ reeks kan, zo min, als de werkende oorzaak, een be„ gin hebben. Zulk eene kragt nu is God, en de werk„ zaamheid kan van zyn Weezen niet gefcheiden worden;
„ de geheele omtrek der werkingen moet gelyk zyn, aan
„ den geheelen omtrek der kragt; gevolglyk zyn ook zyne
werkingen oneindig, zonder paal en perken. In
het eeuwig noodzaaklyk Wezen zelf is geen opvolging
van beflaan , toeleg en werken; geen getal, geen tyd.
„ Alles is één, en op eenmaal in God: alle veranderingen
„ zyn
(*) Examen de la Question: Si toute fuccesfion doft renfermer
nu commencement ? (Of alle opvolging onvermvdlyk het denk
een begin influite ?) in de Memoir. de 1'Academ. de-beldvan
Berlin 1773. pag 325.
(t) Loc. cit.
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zyn flegts betrekkingen der dingen buiten Hem: Hy be„ Raat, by de opvolgingen of reekfen der dingen, onver„ anderlyk: Hy ziet 't voorledene, tegenwoordige en toe„ komende, alle gevolgen zyner werkzaamheid en alle be„ trekkingen derzelve, uit eigen inwendige kragt , als van
„ vooren , ( d priori ;) zonder daarby eene agtereenvolging
van denkbeelden , of een nieuw, nog niet gehad , denk„ beeld te verkrygen." Des moet 'er wel een gebrek in onze wyze van denken nopens de- opvolging, en de daaruit
ontilaande vermeerdering in eene oneindige reeks plaats
hebben. Van het Oneindige kunnen wy niet ons eindig
verfiand in het geheel geen eigenlyk denkbeeld vormen.
Maar wy moeten bedenken , dat tyd èn ruimte flegts ver
uit de bepaaling onzer wyze van denken-fchynzels,
voortvloeiende: dat naamlyk alle de agtereenvolging van het
voorledene en toekomende, ten onzen opzigte, die wy
van ons punt af by fchreden verder zien, flegts zo verfchyne; doch in 't verland van God, als gezegd is, geene
reeks van werkingen , welke geweest zyn en nog ont[laan
zullen, ' uitmaake; maar dat, daar elke volgende werking
haaien grondtag in de voorgaande heeft, Hy alles tegelylk
overziet, alles op eenmaal voor Hem tegenwoordig, en de
werkfleIlingmaaking zyner kragt flegts eene iverking is. Om
misverftand voor te komen, moet ik aanmerken, dat men
door het woord Schepping, gemeenlyk, alleen de tegen
onzen aardkloot , dien-wordige[Ilhfckngva
men waereld noemde, of tnogelyk de waereld-lighaamen,
welke wy kunnen overzien , heeft verliaan. IVlaar thans
Raat men reeds in het algemeen toe, dat, in de tydrekening
van deze fchikking, niet eens de ganfche duurzaamheid
van dezen aardkloot en deszelfs voormaalige groote veranderingen , veel minder de duurzaaiheid .aller dingen in de
waereld begreepen werde. Doch van deze geheele reeks
aller dingen, die in het algemeen belf'aan geweest zyn, en
zyn zullen , is hier de rede.
„ Gefield nu, de eerlle flof van alles, wat de waereld
uitmaakt, ware eeuwig, en de reeks der veranderingen ,
waaraan deze eerfte flof onderhevig was , ware zonder begin ; maakt dan dit denkbeeld van eerie oneindige duurzaamheid der waereld, of der reeks van werkingen, ons
belluit tot het noodza.aklyk,Bettaan van eene zelfíiandige,
onafhanglyke , van alle werkingen onderfcheide Oorzaak
onzeker? .--- Geenszins! Ik wil de reeks der werkingen
niet, gelyk anders wel gebruiklyk is, toevallig noemen, om
dat
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fiat men betwisten moge, dat, iets zo toevallig ware, dat
het anders of'geheel niet .hadt kunnen, wezen; maar -afhanglyk zyn ze egter zeker : elke werking -ontf'aat uit eene
voorafgaande, deze weer uit Bene andere, enz.- Die -reeks
moge nu oneindig zyn of niet; van alle en elke leden derzelve is het waar , dat geen één door zigzelf beftaat, en
nog minder aan de geheele agtereenvolging de duurzaamheid
kan geeven. Het is haag eene keten, wier leden zekerlyk
't één van het • ander afhangen; 'maar welke nogtans, hoe
lang ze ook moge wezen , nooit., zonder van eene. andere ,
en wel onafhanglyke, kragt te worden gehouden ,.betlaan
kan. Zo vinden wy het ook doorgaande, by een dieper
onderzoek' der natuure, dat de eeríle grond der verfchynzelen in iets, van deze verfchynzelen le eenemaal verfchillend, hy voorbeeld, der. beweeginge in eene -kragt, die
niet beweeging i, gezogt moet worden. Men vergelyke
dus, ottt. 't te- begrypen, de agtereenvolging van werkingen met anderen, die malkanderen vervangen. Zekerlyk
wordt dit doordat, dat wear door een ander bewoogen,
en men kan de reeks zolang Rellen, als men wil; maar
daarom juist, om dat alleen elk in deze reeks nogtans niet
dan altoos afhanglyk blyven, kunnen alle zo min , =als elk in
het byzonder,,, den eigenlyken grond der beweeging vervat
moet in iets van eene andere natuur, eene Veer,-ten;di
een gewigt, of wat 'er ook voor eene andere kragt is, worden gezogt. Daar moet dus eene zelftlandige Oorzaak. zyn :
al 't overige zyn werkingen , die wel de ééne van de andere, maar oorfpronglyk alle van deze Oorzaak afhangen, 't
zy dan dat men haar een begin geeven, of ze zo oneindig
als de oorzaak zelve, Rellen wil. Daarom alleen kon of
moest de reeks derzelve oneindig zyn, om dat de oorzaak
oneindig is; zonder eene zelfftandige Oorzaak waren alle
afliangelyke werkingen , noch in eene eindige, noch in eene
oneindige, reeks mogelyk. Deze eerfte Oorzaak moet dus
van alle werkingen noodwendig ondcrfcheiden zyn: en hoe
verbaazend moet ze ons niet uit dit gezigtspunt voorkomen, waar wy geene mate of vergelyking vinden! Wie
zig dan flegts van het laage denkbeeld eenes, aan onzent
kleinen aardkloot, of in allen gevalle aan den van ons overgezienen omtrek der overige waereld-lighaamen. hegtendett
Gods eenigzins kan ontdoen ; die verlieffe de vlugt zyner
gedagten, zo veel hy vermag, en bidde dat Wezen aan,
liet welk — van eeuwigheid tot eeuwigheid, zonder eindpaa1-1
V. DEEL. ALG. LETT. NO. 3.
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paalen van ruimte, ----- met eene onbepaalde eige werk
alle mogelykheden, aller werkingen wer--zamheid,
king overziet, — al 't mooglyke tot daadlykheid brengt;
en de oorfprongelyke kragt aller kragten is ! "

Leer der Plantktende, door D. Dz GORTER . M. D. enz.
014d-Prafesfor in de Genees- en Kruidkunde, en Lid van
'veele In- en Uitlandfche Geleerde Genootfchappen. Eerfie
Deel. Te Amferdam, by J. W. Smit, 1782. Bel; alyen
het Tloorwerk , 362 bladz. in gr. efavo.
,

.de Plantkunde in onze tyden een onderwerp geD aarworden
is, met welker beoefening zig niet alleen de

Kruidkundigen, maar ook andere liefhebbers der Natuur
én zelfs de fchoone Sere, zig verledigen: daar-kunde,
men zedert eenige jasren zulke aanmerkélyke vorderingen
in deeze taak der Natuurkunde gemaakt, en daar
het ons tot nog- toe ontbrak aan een Leerftelzel in onze
taal gefchreeven, dat kort, duidelyk , volledig, en voor
het gezonde Menfchen- verfland bevattelyk, was;
zo heeft reen reeds lange met reden gewenscht, dat een
man, des kundig, zig mogte verledigen, om een zodan L eeráelzel in het licht te geeven.
Lene liloote vemtaMing . van den groaten Linneus vol
stiet in allen opzichte. ïmmers is dit alleen-de
voor Kruidkundigen, die zig, gednurende hun .gantfclbe
leven, op de kennis der Planten toeleggen, en niet voor
meafohen, welke de Plantkunde voor hunne uitfpauniug
^oeffnen.,. gefebikt. — Zo eene Vertaaling, zou zy aan
het oogmerk voldoen, moest opgehelderd, verklagrd, en
met geuoegzaame aanmerkingen verrykt zyn. Zy
moest den Leezer den ooiifprong der naamen van de Planeen kunnzn leeren, zou zy naa den finaak onzer Land.
&ieder gefehikt zyn. Immers zo is het geheugenis
nn. naamen, waarvan men den oorfprong weet, gemak
dan wanneer men ze als een Exter, op de bloote-kelyr
klanken, in zyn geheugen brengt. — Dit is een weetlyrk gebrek in de Kruidkunde. — En om hier in te
vo^srzien, vaarderde een man, die zo wet in dc Kruidrunde, als in de Historie en Oud,heidhunde ,ervaren was.
— En wie was rot zulk eene gewigtige onderneming
lekw.aamer , dan de Hoogleeraar de Gorter ? die ons
thans het eerke Deel zyner Plantkunde, 't welk onzes
-

oor-
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oordeels aan alle de geteelde vereischten voldoet, aan
Zodanig een Werk onzen Landgenooten-bied.—
aau xe pryzen, zoude overtollig zyn. De 1choone Sexe
zelf toont , door Naare zoetluidende klanken, wat deel zy
in de aL.gen1eene bevordering der Plantkunde neewt ; ge
uit de Gedichten, welke Vaderla dfehé Dichte.-lykbt
resfen voor dit Werk geplaatst hebben.
Wy zuilen o .s dus vergenoegen met flegts eene korte
zanwyzmg te geeven, van. de Orde der Onderwerpen , die in
dit Deel vgorkoomen. De Hoogleeraar geeft in de In-,
leiding ee-ne beknopte, doch volledige, Gefchiede uiafe, van
Hy
den rprang en voortgang der Plantkunde.
toont de voortreflykheid van het I.inrmei e LeerÇce1e1
aan. Naa de fcheta der Plant daarop te bebken laatera
volgen , gaat hy over tot liet onderzoek der Geílagt-naa.
men.
I4y tQOnt zyne I.slezers,, w413te de, beste gefagt-naam,,
en wat het kenmerk van yder geflagt gy, — Hy geeft
de klasfe en 'rang van het beste $ystema op, brengt zyne Leezers onder het oog, wat men door natuurleken
rang verftaan moet,, — en bewyst de mogelykheid, van
een op de natour gebouwd System a, n}itsgaders de voor
van het zelve, boven het j.eeríl:elzel, dat op-trelykaid
kon(lige vgrdeelingen rust, en waarvan wy ons tot nog
toe bedienen.
Vervolgens gaat hy tot de foorten, hunne bynaamen, en
onderfcheid , over. fly verklaart, wat men door Even.
zinnige , en Va4erlandfche naamen te vertlaan hebbe ,
-- bepaalt der woorden oorfprong, en iget zy+
ne Leezers kennen, wat deeze tot de kennis van den
geflagt- en foortnaam toebrengt. — En welk een licht,.
de Chronologie, Philologie, Historie, en Oudheidkunde.,
over de kennis der Planten verfpreidt.
Deeze korte Befchouwing doet ons de naauwkeurig.
heid, kunde en beleezenheid, van den beroemden Hoog.
leeraar bewonderen, en Relt de nuttigheid van dit Werk
voor allen die de Kruidkunde niet alleen van verre, maar
ook van naby, tragten te kennen, in het helderíte dag
heeft onlangs nog een zeer ver-licht.ZynWeEd
Werk uitgegeeven , gnder den Tytel: Flora 7111-dienstlyk
,Provinciarum Belgii Fcederati indigena. Jriemi, apud
C. H. Bohn et Filium. in gr. 8vo.
-
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De f7efchiedenis der Waereld van de Heeren ROLLIN en
TAILHIk , vervolgd in de Historie der laatere Volken.
Met Printverbeeldingen verfterd. Tiende Deel. Te Am-'
ierdam by P. Meyer, x782. In gr. o£tavo ,368 bladz.
-

n dit gedeelte , het welk aanvangt met het Concilie van
I Conftans, in den jare 1414, en voortloopt tot op den
aanvang der Trentfche Kerkvergaderinge , in den jaare
1545, worden ons , by de ontvouwing van de merkwaare' lotgevallen der Volkeren , byzonder in Europa , ge
digit
dat tydverloop, Verfcheiden overweegingerr, met-duren
betrekking tot die tydsomflandigheden , voorgedraagen.
Zo volgen, op het verflag van het einde des Griekfcdtenm
Keizer#yks , eenige aanmerkingen over de Volkeren van
Europa , zedert den ondergang van het Westerfche Ryk
af, tot aan dien van het Griekfche Ryk; en deezen gaan
voorts vergezeld van een onderfcheiden becigt van den
flaat der Geleerdheid , in de middeleeuwen ; waarin men
dns doet zien , wat van tyd tot tyd medegewerkt heeft ,
om de onkunde te vermeerderen , en de herftelling der
Geleerdheid , tot in áíe vyftiende eeuw , te belemmeren.
Eene navorfching van de oorzaaken der verwarringen in
Ia1ie leidt onzen Schrvver , tot het verleenen van een alemeen denkbeeld der Republiellen van ltalie waar onder
PëneHe, 'Genua en Florence,, met dé 'áerheffing van 't Huis
Medicis.; byzonder in opmerking komen ; 'en waar nevens
gevoegd wordt, eéde befchcniwing van den- Raat der kunflea en' weetenfchappen in Italic , van de tiende eeuw af
tdt aan 'het einde der vyftiende. Wyders ontmoeten ons
liiéti ' uir..n het -gefchiedkundige der voornaamfle Staaten
opa, het' geen' de regeeting der Paufen , en 't betrifi Etií`
in der Hervorminge betreft , bedenkingen over den tiaat
van Europa in 't begil der zestiéndé eeuwe, met eene byznndere navorfching' der uitwerkzelen van den Koophan
In dit laatstgemelde Stuk, 't geen wy, als eene by.-del.
zondere opmerkzaamheid waardig , geheel zullen overnee inen,, klimt de Autheor op tot het begin der zestiende
&uwe , en poogt alle de uitwerkzelen van den koophandel
in de volgende eeuweii te ontdekken.
De koophandel gefchiedt door middel van het krediet,
en• door middel van het geld.
„ Het krediet, 't welk de Kooplieden zig maakgin , kan
het geld in zekeren zin verdubbelen , tot op eene drie
dub,

„
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dubbelde , vier dubbelde , misfchien tien dubbelde ingebeel de hoeveelheid vermeerderen ; het wederzydsch ver
welk zy in elkanders bekwaamheid en eerlyk--trouwen,'
heid hebben , is 'er de grondflag van ; want elk hunner ,
vast Raat maakende van op een bepaalden dag betaald te
zullen worden, geeft in voorraad meer waaren , dan men
hem werkelyk betaalt.
Uit de groote vermeerdering van het krediet , boven
het wezenlyke geld , zullen , in den beginne , voordeelen
gebooren worden; de uitwisfeling van koopwaaren voor
geld of voor andere koopwaaren , zal gemaklyker en vaardiger gefchieden ; de werkzaamheid zal grooter worden ,
ei) de meerdere beweging vin alle de ingezetenen van den
Staat zal meer leven in de verfcheidene takken van den
handel verfpreiden.
„ Maar daar komen ook nadeelen uit voort. Zo de
handel enkel met geld gefchiedde , . zou dezelve minder
fchielyk toenemen en minder uitgeftrekt worden ; maar
men zoude oak minder gevaar lopen van de weelde ten
top te voeren ; -en men zonde me-er voor een volitrekten
val en voor bankbreuken beveiligd zyn ; om dat naen, niet,
dan naar evenredigheid zyner wezenlyke bezittingen, 'zou
kunnen ondernemen ; daar ' men in tegendeel , zo dra de
handel met , of op , krediet gedreven wordt , gevaar
loopt van te veel te waagen, en ligtelyk misbruik van het
vertrouwen maakt. Men doet de eene onderneming op de
andere; men verhoogt zyne fchulden verre boven zyne he'zittingen ; en men is veel minder ryk in bezitting dan in
kkrediet; zo dra derhalven het laatste fluit, -vindt men zig
volftrekt bedorven.
„ Terwyl de gretigheid naar winst cle handeldryvers
van de eene onderneming tot de andere aanvoert, en poegingen doet doen , die boven hunne bezittingen zyn , zal
de weelde de gelukkige Kooplieden aanfpooren , om veel
meer te verteeren , dan hunne eigenlyke bezittingen toelaten. Het krediet alleen wordt nu de grondlag van rykdom ; men zal weinig goed hebben , veel verteeren , en
moeer fchuldig zyn , dan men , f}rikt genomen , betaalen
kan; dit is de eeuw van de ryken, die niet wel in hunne
zaaken zyn.
„ Doch de zaaken zullen hier by nog niet blyven; want
het zal met de volkeren gaan als met de burgers ; zy
zullen ook hun voordeel willen doen met hun krediet ;- zy
zullen geld opnemen om kostbaare oorlogen uit te hour
den;
H
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den ; zy zullen niet in íl;aat zyn om die fchulden ten 1*paalden tyde weder op te brengen, of ten minften op te
brengen eer zy weder andere geldleeningen noodig heb.
ben; daar zal een andere oorlog opkomen, en men zal op
nieuws penningen op krediet noemen; die fchulden zullen
weinig verminderen, telkens met nieuwe fchulden vermeerderd worden , en eindelyk zo hoog lopen , dat •die volke;en meer fchuldig zyn dan zy bezitten, en zelfs meer dan
zy waard zyn.
„ Een fortuin, dat enkel op krediet rust , beftaat geheel in het goed gevoelen , is louter denkbeeldig, en heeft
geen wezenlyk fondament; het zal derhalven door de eerie ongerustheid , die het vertrouwen zal verminderen
om verre geworpen worden; dan zal men Nationaale bankeroeten zien voorvallen ; en, den ondergang van familien
befchouwende, kan men ligtelyk voorzeggen, wat het lot
zal zyn van volkeren, die enkel ryk zyn door krediet.
„ In dezen geweldigen ftaat , waarin Europa zig vroeger of laater zal bevinden, zal het moeijelyk zyn zyn fortuin te verzekeren; men ,zal zyn geld niet -weten te plaatfen i om dat het misbruik van het krediet alle vertrouwen
verdelgd zal hebben. De wyze lieden zullen dan verpligt
zyn niet Horatius te zeggen ; Hoc eras in votis , modus
agri no ira magnus; want, na veele poogingen gedaan te
hebben , om zig te verryFken , zal men zig gelukkig ach
een maatig (lukje lands te bezitten, door welke °be.-ten,
werking men ordentelyk 'kan'beflaan.
„ Europa was in een elendigen Raat, toen liet niet dan
door tyrannen , onder den naam van Leenmannen , en
door Sleaven beflagen wierdt. Alle die barbaarschheid is
,gelukkig verdwenen, en het lydt geen twyfel of dit is ge
koophandel en van de kunftet;-deltykvrugan
der weelde ; want de werkzaamheid , welke zy verfpreiden geeft, terwyl zy de gemoederen verzagt , een nieuw
leven aan alle de burgeren; de fortuinen beginnen minder
van de ty:els dan van de bekwaamheid en yver af te han
daar wordt eene foort van gelykheid ingevoerd ;-gen;
oni dat hy, die geene bezittingen heeft , maar die met
talenten is bedeeld , en dezelve gebruikt , zig verheft ;
terwyl de Grooten , die of geene talenten hebben, of dev,elvè niet yverig gebruiken, even zeer vervallen.
„ Die foort van gelykheid, welke de weelde invoert, was
een voordeel , zo lang 'er nog overblyfzels van de Leen
waren, om dat zy dezelve verder moest-roeig n
yer-
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verdelgen ; maar na dat dit geheellyk uitgewerkt is , zyn
'er nadeelen, uit geboren, om dat de verdienften, door de
groote bezittingen zelve , welke zy hebben voortgebragt,,
verdonkerd worden, dewyl men geene, andere onderfcheidingen tusfchen de leden der geheele natie fchynt te kennen , dan van Ryken en Armen. Hier uit fpruiten oneindige nadeelen voort ; hier uit wordt eene onverzaadbaare
hebzugt gebooren ; men wil nu niet flegis ryk zyn , om.
in weelde te leven, maar men haakt ook naar fchatten ,
om meer in aanzien te geraaken ; geene middelen worden
dan voor laag of ongeoorlofd gehouden , om dit dubbelti
oogmerk te bereiken. De grootmoedigheid verdwynt , de.
eerlykheid wankelt , alle deugden wyken , en nauwelyks,
geeft men zig langer de moeite , om daar den uiterlyken.
fchyn van te maaken. Alles is nu te koop; de !^chakmte,,
haaren indruk door het groot getal van hun , die de eer
vertreden, geheel verliezende,, vlugt uit he huisgezinnen,
en verlaat w,el haast de geheele nxaatfch,appy; omkopen ,
en zig te laten omkopen, krygt den naam van zyn fortuin
te bevorderen. Dit bederf dringt tot de heiligfle aller ver
trouw van Egtgenooten wordt eene,-bintesfdor;
beuzeling, zo dra 'er voordeel aan verknogt is ,. tiet dezelve
te verbreken ; het geil vermaak alleen wordt dautoe eer
een genoegzaame prikkel ; dus ontwykt men het hu -latig,
ongetrouwden wenfchen zig geluk met hunne-welyk,d
losbandige veyheid; kinderen worden een drukkende last,
om dat zy te veel kosten van onderhoud; want naar maate de hebzugtt aanwint , neemt ook de verkwisting toe ;.
en naar mate, men driftiger is. om te berkrygen ,, maakt
meen zig meer behoeften.
„ Zie daar eenigen der voor- en nadeelen van den koop
een Staat! Ia-handel,tomrykdeni
een groot gebied zou men die nadeelen lang kunien, vt r
ren, door den buitenlandfchen handel minder, den binnen,-.
landt'chen meer, te bevorderen. De Ryken in Europa zyta
alle geformeerd uit de bezittingen van verfeheiden Ile4-.
ren , die , om zig eenige inkomílen te bezorgen , alle
koopwaaren met inkomende en uitgaande regen bezwaar
Soevereinen , deze bezittingen der Heren mag--den.D
tig wordende, hebben gemeend voordeel te doen, met die
zelfde regten voor zig te behouden. Zy hebben dat fcbynbaar voordeel behouden, maar zy hebben den binnenland-.
fchen handel belemmerd , en daardoor tegen hun eigen
oogmerk aan gewerkt. Alles wat een Souverein van een
uitH4
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uitgeftrekt land , dat de noodil;e middelen van beflaan in
zig zelve heeft, moet bedoelen , is, niet om veel gouden
en zilveren penningen in het zelve te brengen, dat is voor
zulk een land , als wy onderftellen , op zyn best , flegts
een ondergefchikt oogmerk ; maar om veele en gelukkige
menfchen in het zelve te doen leven. Maar u n, ten dien
einde , moet de logheid geweerd , en de werkzaamheid
bevorderd worden; ten dien einde is 'er dan ook koophandel noodig ; maar het is niet altyd noodig , dat het bui
handel zy , die aangekweekt worde ; dit is-tenlaudfch
zelfs nadeelig zo de binnenlandfche handel daardoor wordt
bélemmerd. Wat baat het inderdaad voor een volk, de bui
te lokken, zo het zyne ei--tenladfhrykoméïitzg
gen rykdummen riiej kent of geniet? Wat baat het overtolligheden in eenige weinige (leden op te ffapelen , zo het
geheele volk , by mangel van aanmoediging , by mangel
van goede wegen, ons de producten te vervoeren, en tegen andere binnenlandfche gericfykheden te verwisfelen ,
nauwelyks een vierde of tiende gedeelte , van het geen het
zou kunnen leveren, te voorfchyn brengt ? zo het in eene
lustelooze kwyning vergaat? zo het niet het vierde gedeelte uitmaakt van liet _getal , dat op dien grond zou kun
-ne
leven?
,, Deze aan nerkingen betreffen alleenlyk groote Staaten ,
die eene gelukkige ondgetkeldheid hebben ; het is daar
inzonderheid, dat my voorkomt, dat men den- binnenlandfchen handel by voorkeur behoorde te'begunftigen. ik
verbeelde my niet , dat aldaar eenig nadeel uit deze voorkeuze zoude fprniten. Men zonde immers , op die wyze, dezelfde werkzaamheid, en liet zelfde geluk door den
geheelen Raat verfpreiden ; de rykdommen zouden gelyker
verdeeld worden; daar zou meer vey beid , minder gelegenheid voor verdrukking zyn , en de bevolking zou 'er oneindig by winnen. Men moet hier by in aanmerking neuien, dat de binnènlandfche handel yder burger, op 't land
zo wel als In de Reden , en in de kleine Eieden zo 'wel
als in de groote , gelukkiger maakt , zonder dat eenige
iiaaryverige Mogendheid dit kan beletten , daar in tegendeel de buitenlandfclie handel , terwyl by eene verbluffen.
de weelde in eenige weinige Steden vermeerdert , en den
Vorst in den waan brengt, dat by den Staat eveneens verrykt,'dikwils oorlogen baart, die het tien dubbeld van de
fchatien , welke de handel heeft aangebragt , verzwelgen.
De binnenlandfche handel verllerkt het geheel lighaam van
een
-

,

wAERELDGESCHfEDENIS.

I17

een R.yk ; de buitenlandfche geeft flegts een kunstleven
aan eenige deelen , en laat alle de andere vynen.
„ De algemeene zugt van Europa om op de Indiën te batidelen is inderdaad verwonderlyk ! Men wilde zig vcrry-ken. Wordt een Staat dan ryker of inwendig Iterker, om
dat 'er veel goud en zilver in is ? Gewisfelyk neen ; dewyl met de metaalen de prys van allen arbeid en koopwaaren eveneens vermeerdert; de ouden waren ryker dan wy,
fchoon zy de Indiën niet kenden. (*)
„ Ik erken , dat de Volkeren, die zig de eerste van het
goud van Amerika zullen meester maaken , voor een kor
zullen zyn , maar zo dra dit goud zyn na--tenydrk
tuurlyk waterpas zal gekregen hebben , dat is , door Europa verfpreid zyn in de evenredigheiti van de, meerdere
werkzaamheid der natiën , zullen de eense overweldigers
op hunne voorige laagte zinken; zy zullen zelfs wel haast
armer worden , indien zy geen binnenlandfchen handel
hebben. Het is derhalven niet in de Indiën , dat men de
rykdommen moet zoeken.
,, Maar de Souvereinen der zestiende eeuw kenden de rykdomn^en niet, welke zy in •hun land hadden, zo zy dezelve flegts wisten te doen gelden. Zy zullen dezelve .derhalve verre gaan zoeken, en zy zullen hunnen wezenlyken
welvaart, door het -verwaarloozen van wegen en vaarten,
en door menigvuldige tollen en regren , vernielen , om een
ingebeelde welvaart te bejaageti.
„ Om myn denkbeeld te beter te vatten, herinnere men
zig, dat de oorfpronkelyke manier , hoe de volkeren den
koophandel met elkander dryven , is door wederzyds het
overfchot der voortbrengzelen van hun land , en hunne
werkzaamheid , met elkander te verwisfelen. Om derhalven den buitenlandfchen koophandel te verkrygen , moet

men
(*) Volgens de berekening van den Schryver der Recherches
fur le Commerce , zou iemand , die in 't jaar 1488 een inkomen

van i000 Guldens had, volgens de toeneeming der telswaarde , tegenwoordig een inkomen van 3250 Guldens hebben ;
maar by zou met die fomme thans op verre na niet kunnen
doen, 't geen by voorheen niet zyne boo Guldens kon doen;
dewyl de prys zyner behoeften, geduurende dien tyd, is toegenomen van i tot 12 en meer. Zie Hedend. Pad. Letterof.
VII. D. bl. 404. en breeder in't opgenoemde Werk zelve. T. I.
P. 11. Ch. Viii. IX. & X.
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men den Vinnenlandfchen doen bloeijen. Men moet, door
het vermeerderen der algemeene werkzaamheid ,_ maaken,
dat 'er een groot overfchot van gerieflykheden zy; en dat
dezelve , op eene gemakkelyke wyze , tot aan de uiterfte
grenzen des Ryks, en verder, vervoerd kunnen worden
men moet derhalven die vervoering door geen tollen of
regten kluisteren. Voor het overige ftel ik alle deze aan
meer als vraagen en twyffelingen , dan als be--merking
ílisfende voor ; het onderwerp, waarover dezelve lopen ,
is ten uiterften faamgefteld , en kan onmogelyk in een
kort bellek worden afgehandeld. Ik heb evenwel geoordeeld, dat het van veel nuttigheid was den geest der jonge lieden , die de historie en belangen der volkeren willen
leeren kennen, vroegtydig derwaards te wenden;, te meer
om dat dezelve ook op eenige Provincien van onze Republiek , net eene ligte verandering, toepasfelyk gemaakt
kunnen worden."

Historisch Tafereel van den oorfprong ,en voortgang der
Kerkhervorininge in Duitschland. Eerfie Deels, eerf}e $tuk.
Te Dordrecht by f Ph. Streccius, x7 a, Behalven hot
Voorbericht , 17A, bladz. in gr. oêiavo.
het leezen van deezen Tytel verwagt men veeiligt ,
O pdaar
de Historie der Reformatie reeds zo menigvuldig zegt , weder

maal behandeld zy, een oud , zo als Wren
opgewarmd Werk; dan vermids het in een geheel anderen
fmaak, en mei een Bausch ander inzigt , gefchreevcn is,
agten wy het niet ondienUUig bier van ver ag te geeven ,
met mededeeling van 't geen ons de Schryver, nopens zyn
oogmerk, in het Voorberigt, vermeldt.
„ Ik ben , zegt by , altyd van gedagten geweest , dat
men de geheele Historie der Kerkverbeteringe, haaren aan
zo wel als voortgang , de ontzwagteling haarer ei--vang
gentlyke oorzaaken , der dryfveeren die ze in beweeging
bra gten , haar vervolg de onmiddelyke gevolgen die ze
legene , welke door eene menigte
halt , en de meer afge
van voorafgegaane omwentelingen wierdèn veroorzaakt; —
dat men de beginzeis der Hervorminge nader toetfen, --haaren trapswyzen voort
dezelve onzydig bewyzen,
vermindering, haare verandering, —-gan,hre
met ééu
byvoegzcls ,
haare Inodificatien ,
woord ,
-T=
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woord ,_haare menigvuldige verwisfelingen onderling moet
vergelyken , zo •men 'er een vrugtbaar Geheel , als een
itefultat, uit wil treklten.
„ Al het geen regelregt tot de Kerverbetering be
dus een zaaklyk verhaal en eene verklaahoort ,
ring van de oorzaaken derzelve , --- de uiterlyke om(laneerre be.
digheden , die 'er aanleiding toe gaven ;
knopte opgave van de voornaamfe en merkwaardig fie gebeurteniafen , welke , ter bevorderinge van het eigenlyke
beloop dezer gewenschte veranderinge het haare inzonderbeid hebben toegebragt ; noodige opheldering der
Revolutie zelve, dig ze heeft veroorzaakt ; -- onzydige
be©ordeeling der Karakters , welke in het werk der Reformatie vooral oplettendheid verwekken; afbeelding
hunner wezenlyke verdient en en hunner bydragte ter
vxwtzettinge der zake zelve , en, dat het voornaamíie
is eene juiste bepaaling, (zo veel naamlyk als naar myne
kennis en de uixenlyke onftandigheden mogelyk is ,) van
liet nadeel, dat menige Mannen, die de hand in de Reformatie hadden, door ;hunne drift en overhaasting, werk
hebben gedaan; --- dit, denke ik, zal een voornaam-lyk
gedeelte van dit werk uitcnaaken.
„ ik zal op de leertellingen der Hervorrnérs naauwkenrio letten; dewyl ik billyke en verlichte oordeelaars eeniglyl denk te behangen , en my dus flegts op hun oordeel
beroepe, zo kan ik , zo veel te geruster , myne meening
zelf zeggen , zonder te duchten dat men my den geb aten naam van een Ketter geeven zal.
De Hervoriners konden, by hun regtfchapen hart, by hunne gezuiverde begrippen , en by de zo gewigtige beoordeeling ,
egter veele waarheden met een heel ander oog bezien en
beoordeelen , dienvolgens veele dingen van eerre verkeerde
zyde befchouwen , -- dus menigmaal dwaalen. Het is
Bene bekende zaak , dat men, hier en daar, blind genoeg
was, en in de, mogt ik byna zeggen , redelooze hoogagting voor de eerfte Hervormers zo verre ging , dat men
alle hunne gevoelens als Godfpraaken aanmerkte, en , zonder het minfte onderfcheid te maaken , elke nog zo zeer
twyfelagtige en onzekere gedagte , die zy uitten ,
bykans heeft aangebeden. — Deze verkeerde handelwyze , waaruit menig onheil ontíiaat , denke ik tegen te
gaan ; — en dit zal ik best kunnen doen , wanneer ik
belangeloos genoeg , en der waarheid getrouw, geen blinde volger van oenigen Hervormer ben , maar zo beflisfe ,
a',,
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als ik het vinde. Ik denk niet, dat ik den goeden naam
van éénen der groote Mannen , die tot de Reformatie zo
beflisfend veel toebragten , benadeeld zal hebben ; noch
minder geloove ik , dat het ooit in my is opgekomen,
zyne groote verdienfften te wiIIen verkorten."
Hier uit kan men eenigermaate oordeelen over de byzondere inrigting van dit Werk , als zeer verfchillende
van andere Gefchrlften over de Hervorming; en men zal,
dit eerfte Stuk doorbladerende, wel dra bemerken, dat de
Autheur in 't zelve zeer wel aan zyn bedoel dr. oogwit beantwoordt , 't welk grond geeft , om iets goeds van de
verdere uitvoering te wagten. Een volgend Stuk
zal ons wel gelegenheid geeven, om hier van_ eene proeve
by te brengen. Voor tegenwoordig zy 't genoeg , nopens
het beloop van dit Stuk , het volgende nog te melden.
Aanvanglyk draagt de Autheur ons voor, zyne Aanmerkingen over de Staatkundige gefleldheid van Europa, by den
aanvang der Reformatie , als mede van die der Hoven ,
by den aanvang der zestiende Eeuwe. Hier nevens voegt
by eené beknopte ontvouwing van den (laat der Weetenfchappen, Kerkregeering, Godsdienstgefteldheid en gebruiken vóór de Hervorming ; waarin tevens een berigt ge
Mannen , die als den weg-vlogtenisadrmf
ter Hervorminge baanden , en van de merkwaardiglte om
daartoe medewerkten. Na deeze voor -Ltandighe,
die verfcheiden leezenswaardige opmerkingen-beridzln,
behelzen , komt de Schryver tot de Hervorming zelve ; en
deelt ons , na vooraf het charaéter van Luther gefchetst
te hebben , mede een agtervolgend verflag van de merk,,
waardigfte gebeurtenisfen der Hervorminge in Duitschland ,
geduurende het leeven van Luther, en vervolgens tot op
des Keizers trouwloos gedrag jegens den Landgraaf van
Hesfen , in den jaare 1547 ; welke gebeurtenisfen de Aur
theur , naar zyn geftelde plan , met veel oordeel ontvouwt.
-
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Oude Friefclie Wetten, met eene Nederduitfche vertaaling
en ophetderende, aantekeningen voorzien. Eer/le Biuk. Te
Camper en Leeuwarden, hy'.j. A. de Chalmot en J.
Seydel. Behalven het ' Voorbericht oo bladz. in gr.
quarto.
lange' hebben veele Liefhebbers gewenseht, dat
A1ditvooréerwaardig
overblyfzel der' Oudheid, van- wegens
-

het- verloop der Vriefche Spraake , in veele gevallen , thans
voor de meesten moeilyk te verflaan , door eene kundige
hand in ,'t Nederduitsch overgebragt mogte worden. Het
behelst naamlyk eene verzameling van de oude Friefche
Landregten, die, fehoon ;ce min befchaafd te noemen zynn;
egter voor' de náfpoorers der Vaderlandfche Oudheden' haare gedalligheid hebben; vermits dezelven, In verfcheiden
opzigten, kunnen- dienen; ter verdere bphelderinge der aloude inani&`ren 'váti regtsplegii gd-, ëë daartoe betrekkelyke
gebruiken det vroegere Landzaateil: De geheele verzameling beffaat üit zeventien Deelen, of zo veele Hoofditukken, onder welker' Opfchriften de onderfcheidene foorten
'van Wetten geplaatst zyn. Het - thans• afgegeeven eerife
Stuk ,' waarmede dus aanvanglyk aan veeler wensëh voldaan
wordt, vervat de zes eerfle Deen ; (taande de elf overigen in een tweede Stuk te volgen; waarby de [?itgeevers
hog een derde Stuk zullen voegen, „ het welk," zeggen
ze , „ benevens den eigenlijken Titul en de noodige Regis„ ters , zal bevatten een Aanhangzel van oude Friefche
„ Stukken, waardoor aati deeze Wetten, in verfcheidene
opzichten, een aanmerkelijk licht wordt bijgezet: met
„ nog. eene breedvoerige' Inleiding; waarbij. wij van ver„ fcheidene naaken , tot den tijd , het versland en den aart
„ deezer Wetten , mitsgaders de eigenfchap der Taaie be-,
„ treklijk, een om[landig ver[lág zullen doen." Van,
de waarde deezer uitvoerrage kan men zig, uit dit eerfle
Stuk, reeds een gunstig denkbeeld vormen, daar de overzetting alomme blyken van kunde en naauwkeurigheid
draagt; en de hygevoegde aantekeningen eend reeks van byzonderheden behelzen , die ons het Taal- en Oudheidkundige, ten beteren vertlande, met- een welwikkend oordeel
ophelderen. Zie hier tot eene proeve het berigt, dat men
ons verleent, wegens het oude gebruik van A4eiezweerers in.
Regten te vorderen. By gelegenheid, dat 'er in eene \Vet,
gefproken wordt van íera(um on3uiluca/ of zesërfom ontzwee,
:

ren,
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ren, heeft men aldaar de volgende aantekening geplaatst.
„ ,e, fum ] Zesërfom, dat is, ten getale van zes. Op
deeze wijze vindt men in deeze wetten veelal uit gedrukt het
getal der medezweer4ers ,in de bepaalde gevallen vereischt.
Het is eenigzins bedenkelijk of Sexafum betekent met zes

nnedezweerders, dan alleen met vijf, even als het latijn
tertia manu betekent met twee medezweerders.-fche
G^t.RTrtitn ad LL. Saxon. P. sa; doch het eerfte meenen
wij te moeten befluiten, uit h t IV, fleet 5 6, .alwaax
men leest: (£olbafum/ m{t acht faber.tnegtnl, en fiotuec mor
het-megen. Twaalférfom, met agt bioedvrienden. a n vadérs
kant, en vier, bloedvrienden van moeders, zijde. ])e
Eed was, in de middeleeuwer ,,het ,gewoone middel, om
de. twistzaaken te eindigen. In . de meeste gpvalten bepaalden de Wetten en vonnisfen flegts, wie ,yan, partijen het
naàst geregtigd was, om te zweren. Hierdoor waren de
Eedgin, in dien tijd, zeer menigvuldig, een dit gaf veel gelegeliheid tot' misbruik. van dezelve. Om dat misbruik tegen. te gaan, wierden piet alleet} verfcheidene plechtigheden , gefchikt, om eerre godsdieiltlige vrees, of bijgelovigen
fchrik te verwekken, bj.den Led voó;gefchreeven; maar
ook, in de meeste gevallen, vereischt zekere n edezweerders, in aanzien en gelal, bij de Wet of den Rechter bepaald, en gefchikt naar het aanzien van den eigentlijken
zweerder, en het; gewigt van de zaak. In dee^e wetten is
het hoogíle getal twee- en zeventig. Zie 't VIII Deel S 5.
en het XII Deel § io. Maar bij on cer oe in Glosf. op 't
woord 4sfatli, vindt men, dat het zelfs tot driehonderd
ging. Deeze medezweerders worden in de oude Latijnfche
Wetten juratores , conjuratores, compurgatores, confacramentcsies, enz.; in de Nederlandfche Handvesten Polg-Eden;
en in deeze Wetten - doorgaans Chen genoemd. Dezelve
zwoeren . dat de perfoon, dien het aanging, richt en niet
,neinéedig zwoer, of, zoo als men 't in 't Oud Friesch
uitdrukte , oat ti Dine teD tiutíjt ;tuerre i enge onur:en#.
Hieruit hebben fommige beweerd , dat ze een Eed van
waarheid (juraonentum veritatis) deeden , onder anderen
STIERNHOOK, de gure Suevon. vetust. p. ira; terwijl anderen van gedachten zijn, dat ze alleen een Eed van geloof
(juramentum opinionis) gedaan hebben. Zie SiCCAMA ad
LL. Frif. p. 79 . GROTrUS in Proleg. Hist. Goth. Vand.
et Longob. p. 67. en DREYC t von dent nutzen des ged. Reinke de f/ofs. bi. 127. en dit laatfte gevoelen is in den aart
der zaake gegrond, hoewel de gemelde woorden, in den
Eed
,
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Eed gebruikelijk, iets meer fchijnen te behelzen. IiNNo.
CENTIIJS III heeft daarom zeer voorzichtig getragt daar in
enige verandering te maaken, en ten dien einde (cap. 13.
X de purg. can.) bepaald, quod illi, qui ad purgandam
alicujus infamiam inducuntur, id folum juramento tenentur
firmare, quod veritatem credunt eum dicere, qui purgatur:
doende dus fegts een Eed van geloof. Uitdrukkelijke
voorbeelden van zulke Eedgenooten , die alleen zwoeren,
dat zij geloofden, dat die geene voor welken zij zwoeren,
de waarheid (prak, zijn 'er ook voor handen, en aangeweezen, door VAN ALPHEN in de Verh. over den Eed der Utrechefche Bisfchoppen, in de Werken der Leidfche Maatrchappij, II Deel bl. 197. De medezweerders hebben in Friesland tot diep in de vijftiende eeuw plaats gehad,
gelijk de Rukken bij SCUWARTZENBERG Fr. Charterb. 1. D.
bI. 343 -> 35, 535, 555, en op menigvuldige andere plaat
voorkomende, bewijzen. Men kan, over deeze Plof,-zen
verder nazien DtY CANOE Glosf in voc. 7urare. v. d. WAL LE Handy. vnn; 'Dordr. bl. 371. RbBERTSON History of
Charles V. Vol. a. p. .3."
Met betrekking tot dit onderwerp, levert ons eene laatete aantekening nog eene verklaaring van de woorden ®eb
effen , en then ; welke benaamingen verfchillend vvee
Baard worden, gelijk ons de Aantekenaar te kennen geeft,
en waaromtrent het hoofdzaaklijke zijner verklaaringe hier
op uitkomt.
ech heeft men af te leiden van thiota, diot, diata,
thiada, deft, diet, een volk en ook geflacht ; dus zijn to
then folks, geflachts, of maagfchaps-eeden, zo dat ze ge.
lijk flaan met de Uien# toen/ Vrienden-eeden, en tif000
neonen/ Beden van maagen binnen den derden graad. Van
ouds naamlijk werden de BIoedvrienden niet alleen toegelaaten , maar in zommige gevallen uitdrukkelijk tot Mede
bijzonder in bloedverwantfchap, erfe--zwersvicht;
nisfen , maagefcheiden en adergelijken, waarvan die van 't
geflacht de beste kennis konden hebben +
Wat de [pbt epen betreft, deeze zijn Medezweerers in 't
algemeen, en Drt' ebtn zijn eene bijzondere foort van dezelve ; 't geen men daaruit kan afneemen , om dat in dee•
ze Landregten, genoegzaam in alle gevallen, waar in geen
Ded eden te pas komen van Wyt eden gefproken wordt.
„ Vraagt men ," vervolgt de Aantekenaar, „ waarom de
Medezweerders in 't algemeen Wijt-eedera genoemd worden? Daarvan kunnen wij geene zekere, maar, bij gisfing,
ver,
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verfcheidene waarfchijnlijke redenen opgeeven. Het woord
tVtg komt in deeze wetten in de betekenis van tegen. Zie
bet I Deel g 27 en 't III Deel 5 io; dus zoude men
tromt epen konnen houden voor Tegen-eeden; even gelijk
het woord WL+DREDO in de Salifche Wetten, Tit. LXXVI.
§ i. voorkomende, en aldaar bij ECCARD door Wieder
eed verklaard. Het zweeren komt in deeze wetten
dikwijls voor onder het woord w iran verklaaren. Zie onder anderen het I Deel 5 g, en 4. Het zelve gefchied.de
getneenlijks met een zeker getal Medezweerders, en, dit
zoude ook reden tot de benaaming van b)pt t n hebben kun
zoude ook het woord wnt kunnen af--negv.—M
leiden van het Í'- Th. Wt:ut/ lx of 'pet GLOSS. LIPS., en
dan door ligt enen verf'aan wettige Eerfan, hetzelfde net
,Ee¢en. van iritaclitige Mannen: eene uitdrukking, die in
laatere wetten en handvesten overbeliern} i s , en gebruikt
wordt om aan te duiden, dat de vereischte Medezweerders
moeten zijn dezulken, die wettig, of wel bij de wet niet
verboden zijn. E-n..dit laattie wordt te aanneemelijker, wanneer men aanmerkt dat in deezg zelfde S ,(waarin voor de
eerflemaal vat- - Wijt-eeden gefproken wordt) onmiddelijk
daarop, wordt opgegeeven ,, welke perfoQnen bij de \Vet
verboden zijn ; 't welk 'er naderhand zeer waarfchijnlijk zal
zijn bijgevoegd , op dat men zonde veeeten , wie voor
Wijt-eeden gehouden moesten worden. "
y
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J. J. BJURNST.iFIL'S Reize door Europa en het Oosten. Derde en Pierde Deel. Te Utrecht, by G. v. d. Brink,
jansz. ,esa te Amfierdam, by de Wed. van Esveld en HItrop, 1782. In groot octavo.
de voorheen gemelde fchikking, raakende de ge-

V
r lyktydige uitgave der Brieven van den Heer Bji;rnflihl

wegens zyne Reize door Europa en het Oosten (*) , be
helst het thans zo genoemde Derde Deel zyne berigten , raakende het merkwaardige, dat heil voorts in Zwitzerland,
en vervolgens in Engeland ontmoet is ; terwyl het daar by
uitgegeeven Vierde Deel zyne aantekeningen betreffende
Turkye bevat. In het een en ander Deel zyn de bladzyden
getekend in vervolg op de laatst uitgegeeven Stukken ;
waardoor de Europifche en Oosterfche Brieven, op het Plot
der
(*)Zie .4lge:n. Vader!. Letterde. f. III. D. bl. 5a 8.
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d Veizamelinge , afzonderlyk by elkander gevoegd kuntien worden. Beiden verleenen zy den Leezer op nieuw
een verflag veeler byzonderheden , die tot opheldering
der Letterkunde , Aardrykskunde en Staatkunde arekken
met eene ontvouwing van 't geen, nopens de heerfchende
zeden en gebruiken , in de voornaamíle doorreisde plaat
bovenal weetenswaardig is. Zie hier, (om-zen,
'er eene byzonderheid uit mede te deelen ; ) 's Mans
aanmerking over de volksmenigte te Konftatntinopel , en
in alle de omliggende Steden en Dorpen.
„ Ik heb , zegt by , gezien, dat van zo veesen j als
daarover gefchreven hebben , zommigen een millioen hellen , anderen minder. Ik zal niet zeggen, dat veelels van
de Inwooners des lands wel verfcheiden millioenen ftellen ; want hunne hersfens zyn in 't geheel abn ge-ene
evenredigheid gewend ; ook hebben zij geen andere groote
Steden van Europa gezien , in dewelken het getal der inwoners met zekerheid bekend is. Zo ongelijk men ondertusfchcil
de bevolking van Konfrantinopel opgeeft, heb ik nogthans
niemand gevonden, die eenigen grond bij brengt, waarop
hij zijne uitrekening bouwt : alles is enkel ongeveer berekend en gegist. Het is moeilijk , zo niet ten eenemaald
onmogelijk, in een land, daar men geen lijsten (*),, geen
registers der belastingen , geen kerkboeken , geen lijsten
van geborenen of overledenen heeft, eenige zekerheid dear
van te bekomen. De Turken verftaan zig op zulke dingen niet ; doch men moet zig , de zaalsen in dien slaat
zijnde , in het duister , zo goed men kan , s er door heli
pen , of rond uit bekennen , dat men bier omtrent niets
kan bepalen. In plaats van bloote gisfingen , zal ik hier
eenige gronden opgeven , op dewelken men naderhand
tamelijk zekere rekeningen kan bouwen. Men weet , met
Benige zekerheid , dat hier , dagelijks, ten minfte i2,000 ,
en , als de Stad kerk bewoond is, tusfchen de 13 en 14
duizend kilen tarw tot brood verteerd worden. Dit is al les , wat dagelijks , niet alleen voor de Stad Konftantinopel , maar ook voor de gezamentlijke Voorfieden , nevens
alle de dorpen aan het Kanaal liggende, tot aan den mond
der
(*) „ In Zweden is eene, bijzondere koninglijke knn,mitfie belast niet de lijsten , welken jaarlijks ingezonden moeten
worden, van cie volksmenigte , en van liet af- en toenemen
der bevolking." 4anm. v. d. Hoofd. Vett,
V. DEEL. ALG. LLTTó n'0. 3.

126

J. J.

BJÖRNSTiHL'S REIZE.

der Zwarte zee , gemalen word. Een kile is dagelijks
genoegzaam tot brood voor 4o perfoonen, als men op het
minne rekent , want een kile houd 20 oka , en een oka
400 drachmen of ioo lood; dien volgens moet men eiken
perfoon , dagelijks , op een halve oka of 50 lood broods
rekenen. Ik zal nu i4,o0o kilen daags ftellen ; dan zijn
'er, 40 perfoonen op een kile gerekendb, 56o,000 broodeters in deze groote Stad en de omliggende plaatzen ; in
plaats dat anderen het getal der inwoners in Konflantinopel alleen op een millioen fchatten. Stelt men maar i 2,000
kilen , zo blijven 'er niet meer dan 480,000. Rekent men
nu , als een middengetal 13,000 kilen, zo zijn 'er in alles
52o,000 , of iets meer dan een half millioen , die brood
eten. Ik weet wel , dat men hier tegen kan inbrengen ,
dat veelen van rijst leven , dat zij des zomers veel ooft
en groente eten enz.; maar daartegen heb ik ook zo wei nig brood voor ieder perfoon gerekend , dat men naauwlijks iemand zal vinden, die ten minsten niet zo veel verteert; doch veelen gebruiken veel meer; want de inboorlingen eten veel brood , zelfs bij de vrugten en het ooft;
en veelen leven bijna alleen van brood. De boeren op het
land rekenen jaarlijks 12 kilen koorn tot brood voor eiken
perfoon ; ftelleude dat ieder met io kilen maar naauwlijks
kan toekomen. En nu heb ik niet meer dan 9 kilen , alles in alles, en in het algemeen, voor een' perfoon jaarlijks
gerekend, ten einde het getal der inwoners niet -te gering
op te geven , maar het zelve eerder te kunnen vermeerderen dan te verminderen ; want , indien ik den perfoon
jaarlijks op i2 kilen wilde rekenen, en niettemin ten hoogfte 14,000 dagelijks ílellen , zouden 'er niet meer dan
420,000 zielen uitkomen. Een tweede grond : 'er worden
dagelijks 2050 tot 2100 oka Koffij verteerd, het welk men
niet alleen uit den tol , maar met nog meer zekerheid uit
den takhmis ziet. Dit is eene groote fabriek , waar de
inceste lieden, spits eerre kleinigheid betalende, hunne Kof
fij laten branden en ftampen. Nu kan men niet meer dan
Zoo perfoonen op elke oka Koflij rekenen , wanneer zij
even genoeg zullen hebben, liet welk niet meer dan twee
drachmen, of een half lood, bedraagt voor eiken perfoon;
en de inwoners flurpen den ganfchen dag verfciieiden maa]en Kollij : dit maakt 420,000 Koífij drinkers. Nu is liet
zekerlijk waar , dat juist niet allen even veel Rollij drinken; veelera bereiden dezelve ook te huis , het welk dus
bij den takli nis niet in rekening kan komen ; maar zulken
zijn
,

J. J. B)dRNST1HL'S REIZE.

I27

zijn 'er egter weinig , de Franken alleen uitgezonderd ,
welke geen groot getal uitmaken ; veelen drinken ook meer
koffij , dan ik boven vooronderfleld heb; zelfs krijgen de
kleine kinderen hier te land koffij. Daarenboven blijkt, dat
het getal der koffijdrinkeren en der broodeteren genoegzaam
op het zelfde uitkomt ; zo dat zulks een vrij voldoend bewijs
is van de juistheid dezer berekening. Uit dit alles blijkt,
dat het getal der inwoners alhier zo groot niet is, als men
ons heeft willen doen geloven. Het is waar, dat de find
eenen grooteis omtrek heeft , maar daartegen zijn de hui
ook flegts klein , hebbende nooit meer dan twee ver-zen
zijn maar kleine hutten. In Kon-diepng,zotm
zijn veele tuinen en begraafplaatzen , veele-ftaniopel
moskeën of dsjami , met groote plaatzen en voorhoven ;
veele marktplaatzen, bezeilans , openbaare pleinen, magazijns, enz. Met één woord, men kan uit het opgegevene
het getal der inwooners ongeveer op een half millioen
maar niet hooger rekenen. Dit is geen kleine fom , wanneer men bedenkt, dat ioo,000 menfchen reeds een aan
getal maken. De omliggende dorpen zijn naauw--zienlyk
lijks bewoond , behalven des zomers ; want des winters
trekt fchier elk- naar Kon[lantinopel , {of de Vooriceden,,J
Galata , Pera en Scutari. Om nu hier uit eenigzins het
getal der overledenen aan de pest , [die in den jaare 1778
aldaar heerschte ,] te bepalen , beweert men met zeker
dat op het einde van zomermaand , en geduurende-heid,
de geheele hooimaand, wanneer de pest op het hevigst
woedde , dagelijks meer dan 7000 kilen koorn verteerd
werden , 't welk niet meer dan 3oo,000 broodeters ir en
oni Kontlantinopel zou uiynaken. Doh daar uit volgt
niet, dat twee derden , of 2oo,000 menfchen aan de pest
gefiorven zijn : want veelels waren weggetrokken , die nu
van tijd tot tijd wederkomen ; daarenboven is eene aanzienlijke menigte naar het leger en naar de vloot gegaan.
Thans , [in de maand Oober ,] onderftelt men, dat dagelijks 9000 kilen koorn verteerd worden ; het welk omtrent 36o,000 inwooners uitmaakt; en dit bewijst, dat de
menfchen , na dat de, grootfte vrees verdwenen is , te rug
gekomen zijn."
-
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DLL VRIEND DER KINDE$EN.

De Vriend der Kinderen. Naar den tweeden Hoogduitfchen druk
vertaald. Zes Deden. Te Haarlem by C. H. Bohn en Zoon ,
178x. In otïavo.,
`oen de twee eerfte Deeltjes van dit nuttige Gefchrift, voor
Kinderen , afgegeeven waren , hebbes, wy 'er een berigt
van medegedeeld ; waaruit men het beloop en de inrigting der
hier voorgedraagen onderwyzingen heeft kunnen afneemen. (*)
Het verdere vervolg hiervan beantwoordt op den duur aan 't
begin der uitvoerrage ; en bevestigt dus het gunflige denkbeeld , dat wy 'er diestyds van gevormd hebben ; uit kragt
van 't welke wy oordeelden , dat dit Gefchrift , onder de zogenaamde Kinderboeken , aanpryzing verdient. De Schryver
maakt betendig een zeer gepast gebruik van de verfcheidenheid der chara&ers , zo der Kinderen, als der Vrienden, val'
den Vader des Huisgezins ; dat , by de yerfchillende omflandigheden , in welken ze zig bevinden , eene zeer groote en
aangenaame verscheidenheid van gefprekken uitlevert; die allezins leerzaam , en byzonder gefchikt zyn , om het hart der
Kinderen ten goede te leiden, — Tot een voorbeeld hiervan
diepe het volgende gefprek, ter waarfchuwinge tegen de haatlyke Eigenzinnigheid ; veroorzaakt door het eigenzinnige gedrag
van Lotje , de oudtte Dogter ; waartegen de Vader zig met
ernst verzettede, dat hem aldus deed voortvaaren.
,,'Er kan geen lastiger en ondragelyker chara&ler wezen, dan,
zonder wettige , reden , altoos anders te willen , dan anderen.
Dit heet eigenzinnigheid , en iemand , wiens neiging daartoé
maar eenigzws, helt, kan niet te vroeg de wagt over zich zelve houden, vooral in zyne jeugd; wyl dit gebrek altoos meer
toe dan afneemt. Zulk een mensch is anderen en zich zelve
ten last. Wie toch kan den zodanigen eenige liefde of ach
toedragen, of na zyn gezelfchap verlangen, die elk tenen-ting
tegenfpreekt, altoos iets anders wil dan anderen?
„ Een ' thyner goede vrienden had , by 'ongeluk, zulk eene
vrouw, die zo wel hein als zich zelve kwelde , en zelfs daar
door, vreeze ik, zich zelve 'zo wel als haren man vroegtydig
in 't graf • Hepen zal. In den voorleden Zomer reed • ik eens
met dat paar volks na zekeren Dorps-Predikant: maar nooit heb
ik zulk eerie vertoning meer gezien. Als de koetzier of voerman
langzaam reed , dan riep zy uit den wagen ; of hy, dagt' dat
fly den mestkar reed ? Reed by hard , dan fchreeuwde zy al
grynzende en balkende , of by meende dat zy van yzer en
haal waren , of dat by hen , als een party fileenen , in een
karre onder elkander zogt om te husfelen? Zat haar man wat
te
(*) Zie 41g. bad. 1.stter©ef. I. D. bl. 329.
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te praten , dan kreeg zy hoofdpyn ; zweeg hy 11i1 , dan deed
by het, om haar te foppen, en dan was hy, in haar zin, zo
lom als een visch. Onze brave hospes had een goede maal
avonds laten gereed maken , maar zy was te vermoeid-tyd's
om te eten. Wy kregen gehakt vleesch en gebrade duiven :

het gehakt kost zy om de zuure fans niet gebruiken ; en van

de duiven was zy bang, om dat zy vreesde , dat het geflikte
kraijen waren : derhalven moest 'er wat dun bierenbrood voor
haar klaar gemaakt worden : maar naauwlyks had zy 'er een
weinigje van geflorpt, of zy proeftje 'er Comyn in-, en die
kost zy niet verdragen. Dit ging zo den ganfchen maaltyd
door; ondertusfchen dagten wy ons met een goed ge(^rek wat
te verlustigen; maar die arme man moest, eer nog het desfert
van kaas en brood opgezet wierd , met haar te bedde. Des
Dominees Vrouw wees haar de llaapplaats aan , maar kwam
fchielyk weder by ons, zeggende, God bewaar my, hoop ik,
in 't vervolg voor deze Gast ! zy kan, zegt zy, op geen bed
flapen ; ik moest haar een matras bezorgen : en , toen ik haar
zeide , dat my dit onniogelyk was , zettede zy het op een
grynzen en janken, en dat ik haar dan toch maar een ftroobed
zou laten gereed maken. Nu mogen de meiden zien, hoe zy
het redden, maar ik ga niet weder na boven. Hoe het
dien nagt verder afgelopen is, weet ik niet. 's Morgens vroeg
dronken wy toffy in den tuin ; dan 't was- voor haar nog te
koel; des werd haar dezelve boven gebragt; maar toen moest
het thee wezen. Toen de meid thee boven gebragt had, zond
zy dezelve weder heen, met bericht, dat het nu niet meer te
koud was , en zy niet ons in 't gezelfchap drinken zou. Wy
lelden voor om eens te wandelen , maar daartoe was het voor
haar reeds te warm. Ondertusfchen hoorden wy ons
daar niet aan , en gingen voort. Hiermede hadden wy haar
ten uiteríien beledigd ; ten minoen betoonden wy daardoor
geheel geene wellevendheid te verflaan , daar wy haar met
haaren man alleen lieten ; dien zy toen zo lang plaagde , tot
dat hy het rytuig liet infpannen, en met haar na de lad reed;
des wy, te rug komende, haar niet t'huis vonden. Maar niemand was ooit blyder, dan wy toen waren ! Doch deze
vreugde duurde niet lang; want eer wy het verwagtten, hoorden wy het rytuig de plaats al weder opkomen. Toen moest
de goede man de fchuld op zig nemen , en voorwenden, dat
hy cene gewigtigc boodfchap vergeten had , die hem zo even
was ingevallen;. waartoe zy, gezelfchapshalve, niet hein mede
gereden was ; doch zy kon dit ryden twee dagen agter elkartder niet uithouden. Gy kunt u zeer wel verbeelden ,
dat dit zo lang duurde als wy daar waren, en dat onze brave
gastheer 'er wel zorg voor droeg, van haar niet weder te ver
reken, zo wel als Wy van niet weder niet haar uit te gaan.-z
Hac k om 'a zulk ets erfmanier voer rie a. dC Wptdi i$
,

-
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allen te gelyk , dat 's Icelyk ! zo hare traFlanten te plagen!
Hoe moet het haren huisgenoten , of anderen gemenen lieden,
die iets met haar te doen hebben, wel vergaan. De Vader. Zo (legt, dat niemand by haar dienen, of voor haar werken wil : 't welk dan weder van dit gevolg is , dat zy niet
dan uitfchot var. dienstboden , en altoos de fegtfte waaren voor
haar geld krygt. En zo lastig als zulk een mensch word voor
anderen, zo groot eerie martelaresfe is zv van zichzelve. Zulk
eerre ziel heeft nooit een gerust ogenblik : als zy op niemand
knorren kan , mort zy bv zichzelve ; vergalt al hare vreugde en
vergenoeging; maakt zich elk een tot haren vyand, tefwyl zy
allen ook alzo behandelt , is op God , op geheel de wereld ,
en allen , die met haar omgaan , te onvrede. Zy kent geen
geluk, en al het geluk, dat haar nog te beurt valt, ftrydt met
haar wrevlig hoofd ; terwyl ramp of tegenfpoed haar nog meer
verbittert, en ook wezenlyk zwaarder moet vallen, om dat zy
geen troost by zichzelve , en geen hulp of medelyden by anHoe is 't mogelyk , riep Lysje, dat iemand
deren , vindt.
zo kwastig kan zyn!
Hoe? viel Karel hier op in; heel
wel; als men maar is, gelyk gy zomtyds zyt, en dit al tameWel , hoe ben ik dan ? zei
Iyk vroeg geleerd hebt.
Karel. Hoe? wanLysie, met de handen in de zyden.
neer gy u niet wilt laten aankleeden, als men het doen wil ;
of, als gy• iets ziet, dat gy niet aantonds hebben moogt, het
dan luidskeels op een fchreeuwen zet; als het leestyd is, dat
gy du wilt danfen ; of , als gy danfen moest , lezen wilt ;
wanneer een ander lacht, dat gy dan huilt; of lacht , als anderen huilen willen : belieft gy nog meer? .... Neen. Doe ik
dat, Papatje-lief, zeide zy, dat weet ik evenwel niet. En ik
zo veel te beter, was myn antwoord, dat het niet zelden gebeurt. Gy zoud wel haast, als wy u begaan lieten, eveneens
worden als die vrouw, waarvan ik u verhaald hebbe : want in
bejaarde menfchen is de eigenzinnigheid meest altoos het natuurlyk gevolg eener verwaarloosde, of weeke, en al te toegevende, opvoeding. Dat men dikwvls geflreng is jegensU, myne lieve Kinderen, gefchiedt uit liefde! Ik bedoel namelyk die ge{lrengheid , waardoor men erne volfirekte gehoorzaamheid van zyne Kinderen afvordert , in alles wat billyk en
regt is, en hen niet naar hun eigen goeddunken laat te werke
gaan. Het blote denkbeeld flegts , dat uwe ouders langer op
deze wereld geleefd , dus ook meer kennis en ondervinding
hebben , dan gy , dienvolgens ook beter weten wat , zo wel
nu als naderhand , best voor u is, behoorde u van zelven aan
te fporen , om hunne bevelen gewillig op te volgen , fchoon
zy 'er u niet altyd reden van geven. In de meeste gevallen
zult gy naderhand wel zien, dat zy geluk hadden. ----- ja,
God weet het , hoe het my finert, dat ik u dikwyls iets wei
moet, waarom gy verzoekt; vooral, wanneer 'er in den-gern
eer.
-
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eeríten opflag geen kwaad in fteekt , en ik evenwel 'er kwade
gevolgen door den tyd voor u in befpeure. Ondertusfchen ligt,, hoe hard dit u ook vallen moge, 'er zelfs voordel
in voor u , bijaldien uwe Ouders u eenigermaate eigenzinnig
behandelen. 7.y zelven kunnen in hunne jeugd ook eenigzins
verwaarloosd zyn; en welk eene zegening is het dan niet voor
U , als gy door zulke voorbeelden , in uwe jonge jaren , van
alle eigenzinnigheid afgefchrikt wordt ! "

Tweede Proeve van Oudheid- Taal- en Dichtkunde , door liet
Genootfchap, Dolces ante omnia Muli . Te Utrecht by A. v.
Paddenburg en _(. M. van Vloten, 1782. Renalven het Voorberigt, 336 bladz. in gr. ot7avo.
De gunftige gedagten , welken wy van desa arbeid van dit
Genootfchap , by de afgifte van deszeifs eerie Proeve ,
gevormd hebben , (*) wordt door deeze-. tweede Proeve ten
kragtigile bevestigd ; als leverende eene uitgeleezene verzameling van welbehandelde Oudheid- Taal- en -Diclukundige
Stoffèn , wier doorbladering den Liefhebberen zeer wel Zal
gevallen.
VerCcheiden Stukken hier byeen gebragt, (te veel om ze aller,
afzonderlyk op te noemen,) behelzen wel gewikte aanmerkingen
over het gebruik, de afleiding en betekenis veeler woorden ; 't
welk , in verfcheiden gevallen , ter ophelderinge, en ten beteren
verftande, onzer oude Schryveren kan dienen. Wel byzonder
Eirekken eenigen dier ftukken, ter verklaaringe van zodanige woorden , die in liet Woordenboek van Kiliaan , in 't geheel niet, of in
auderè betekenisfen voorkomen ; dat veelshands zyne nuttigheid
heeft. Hiernevens gaan etlyke oordeelkundige onderzoekingen
en bedenkingen over deeze en Beene taalgebruiken , en
naauwkeurigheden; welken ter befchaavinge onzer fpraake aan
de hand gegeeven worden. Met dat zelfde bedoelde brengt
men ons hier onder 't oog, Aanmerkingen over het , verrnyden
van Basterd- en het invoeren van Verouderde Woorden ; mits
een Vertoog over Benige middelen , tervotderinge in-gaders
gt nog eene
Taal- Oudheid- en Dichtkunde. En daaraan vol
Gefchiedenis der Rederykkamers der Hoofditad en Meyerye van
's Hertogenbosch; welker ontvouwing het haare toebrengt, ter
opheldeiinge van de Gefchiedenis der Rederykers. Indien men
zig omtrent meer Kamers in Nederland de moeite getroostte ,
welke deeze Schryver in dit geval op zig genomen heeft, zou
uien ongetwyf'eld aan de oude Gefchiedenis onzer Rederykers nog
al merkelyk lichts kunnen byzetten. Leeze foort van
(') Zie II_a ar?. t éd. Lctteroef. IV. D. bl. 463.
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PROEVE VAN OUDJHIEID- TAAL- EN DICI-ITKU\DE.

Verhandelingen gaat wyders nog vergezeld van een drietal vary
Proeven van 1Velfpreekendheid , en eenera bondel van Mengeld;civten , die zo in 't ern(lige als in 't lugtige , naar de ver
tinaak, kunnen hehaagen. Tot een I}aal uit-rcheidonlva
c{eeze Verzameling verftrekken de volgende Morgengedagten
als eene proeve van Welfpreekendheid.
„ Hoe is de verduisterde Natuur weer opgeloken! hoe heerlijk is zy uit de bruine fchaduwen van den eerbied vollen nagt
met Iuister verrezen ! fliI was de nagt , zoo flit als de wooningen der dooden. Toen de zon verdwenen was , begon de
maan aan den hemel te lichten , om de bewooners der aarde over
};et vrolyke, maar verloorene, licht van de zon te vertroosten.
Ja , zagt en zwaarmoedig verlichtte zy den hemel , en boezemde haren aanfehouwer de stille verhevene gedagten des
doods in. Zy fchilderde de zagt ruifchende boomen met waggelende fchaduwen op het eenzame veld. Hoe eenzaam was
alles! 't veld weergalmde nu niet van 't loejende vee, of zagt
zingende vogels. De vervrolykende vogel des nagts, de nagtegaal alleen, hief hare klinkende verhevene tonen in het eenzaam bosch aan. Het land rustte. 't Geheele gefchapendom
tiras diep als in eene eeuwige rust gezonken. Maar zagt ontvvond zig de aarde uit den bruinen sluier van de fchaduwen
des nagts. Met verrukkenden eerbied zag man aan den hemel
het vrolijk licht ontluiken , dat den dageraad aankondigt.
,langzaam verfcheen het aan de uiterfte grenzen des hemels.
Do zon bereidde zig op den wenk van den Almagtigen , om
baren loop aan onzen hemel te beginnen ; daar zy der andere
zyde vat den aardkloot hare verkwikkende í}ralen onttrok.
Do ganfche natuur herleefde. De tintelende zilveren dauw Drohpen verdwenen langzaam van het rookend veld. Lang
aam verdwenen de nitwaasfemingen van het bedauwde veld ,
pni het aardrijk frisfcher uit de ílille rust te doen ontwaken.
Gv ontneerrlt my uwe tonen, d vogel des nafits! maar, dank
v den Schepper ! ----- Gy heft het morgenlied weer aan ,
oetkwelende vogels , die by het vrolijk licht zweeft. Verheft u , $ vogelen ! heft uwe tonen aan , dieren des velds :vergadert u , menfchen ! verheft de Godheid met my. Zingt
den Almagtigen , alle gy beweldadigde fchepfelen , van den
goedertiercnen God , die u het leven , aIs by de fchepping ,
weer fchonk. Eerbiedig groet de Olifant de opkomende zon.
De moedige Leeuw ontwaakt in het. bosch , en brult zynen
fehepper den weergalmenden lof toe: de dieren ontwaken; zy
l oorqu hunnen Koning. De wouden herleven. De velden ont\vakon, on galmen de tonen ,, in bosfchen en velden , naar het
pvap;tig paleis van den albeheerfehenden fchepper. Nu is alles
weer dadige De voedende aarde vereischt nu de vlijt van hato nieuwe ewooners. De noeste, landman begeeft zig aan 't
werk Hy hearbeidt de bereide aarde , nu by met de: wardo
-

g-
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gerust heeft. Hoe vrolijk herneemt by de zorg voor zyne beloovendc akkers. Zijn nieuw ontvangen kragt is voor het aardrijk. Hy zoekt voedfel voor zig en de zynen. De tedere zorg
der herders voor de blectende gemeenzame kudde herleeft
weer. Zy waaren by het vrolijk licht, niet langzamen tred ,
door de grazige velden , en hoeden het hongerig vee. Hoe
liefderijk voedt gindsdh de zagte moeder hare tedere lammeren.
èn zoo teder draagt God ook zorg
Aangenaam gezigt !
voor de zynen. — Verrukkende landtooneelen ! alles tiert
weelig. De boonren , de kruiden des velds, ----- alles bloeit,
als of 't het eerfle leven ontving. Hoe zoet , hoe fill is de
vrolyke morgen! Alles is bezig. Alle de raderen van de groote natuur zijn weer werkzaam ... ! Hoe fchoon is de morgen!
zoo fchoon, ja veel fcihooner zal ook de eerfte morgen na de
opftanding zijn ! zoo zullen wy ook den morgen zien aanblinken, op den cerften dag na onze verryzenis. De nieuwe natuur zal dan nog veel pragtiger , nog Itlisterryker zijn. Dan
zal ik by het zien van den morgen veel verhevener gedagten
van God hebben. Dan zal de morgen veel fohooner zijn, dan
dien ik op aarde zag aankomen. Met jezus en de heiligen zal
ik dan ontwaken, en het hemelsch morgenlied niet de Engelen
aanheffen. Hoe zoet zal my dan dc gedagten van dezen vrols en morgen zijn ! Dan ontwaak ik onflerflyk ; dan is mijn
loop ten einde. Dan heb ik geen zorg — alle .myne zorg is
dan Gode gewijd. Geene gedagten des doods omringen my
dan ; dan omringen my de gedagten der onflerflijkheid. 0
wanneer zult gy ontwaken , blyde morgen, dien ik als hemel
zien zal? .. I Wanneer zal my de zagt klagende Item van-Ii.ng
myne geliefde beweenen ? Wanneer zal ik in liet donker dal
gaan, om eeuwig te leeven? Myne ziel verlangt naar uwe zali heden, 8 eeuwig verlosten! eeuwig gezaligde heiligen! ....
Maar nu ben ik op aarde , om grooter in den hemel te zijn.
e-ié 1 my dan altijd met uwe gedagten , f3 groote Verbondsgod! vervul myne ziel met betragtingen des hemels, a godly!,c geest ! Leer my alle morgen aan u denken , 6 leevende
Heiland ! Leid my zagt door de wooningen der flerflijkheid 1
breng my langzaam over in de wooningen des lichts ! Laat
op eiken morgen de gedagten der onfterflijkheid by my wezen! Laat my, ontwakende, altijd by u zijn, Drieëenigel tot
,jat ik eens veel heerlyker by u in den Hemel ontwaak! -daar ik nimmer meer i;lapen of fluimeren zal: -- daar geen
: iyt i5 á'p
--
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Zede- en Dichtlievende Mengelingen , door den Uitgeever. Te
4mfierdam by A. Fokke Simonsz., 1783. Behalven de Vooraffpraak, 212 bladz. in gr. oí%avo.
verzameling van Redenvoeringen en Mengeldichten, die
E ene
toont dat derzelver Oplleller een waardig Lid is van de

Maatfehappy der Verdienlleii , onder de Zinfpreuk Felix mentil, te Amfterdam vergaderende ; dewyl de bewerking der
daarin byeengebragte flukken ons des Autheurs verdienfi:e duidelyk [eert kennen; des hy, ten verderen voortgangein zynen
letterarbeid, aller aanmoediging verdiene.
In de Redenvoeringen bepaalt de Autheur onze aandagt tot
onderwerpen , die niet te dikwerf ten ernfligfte overwoogen
kunnen worden. Hy ontvouwt den aart der Menfchenliefde;
fchetst het voortreffelyke der Langmoedigheid; pryst de Gerust
aan; en leert dns de Hoop, Vrees, Verlangen-heidsgmo
en Angst in diervoege befluuren , dat wy ons dezelven ten
nutte maaken; befluitende eindelyk deeze zyne befpiegelingen,
met opwekkende gedagten , over het begin en einde der dingen. Elk onderwerp wordt hier, op eene gepaste wyze ,
)eerzaam en aanmoedigend behandeld, met eene leevendige en
deftige ontvouwing van de voornaamfle trekken , die daarom
aanmerking komen.
-treni
Wat wyders de hierby gevoegde MMengeldichten betreft , ze
gaan over verleheiden Poorten van floffen , zyn op verfchillende
wyzen ingerigt, en zo uitgevoerd , dat ze een goeden Dicht kundigen fmaak te kennen geeven. Twee Rukken onder dezelven vorderen nog eenigzins een byzonder gewag. — Het
eene, aan 't einde deezer Verzamelinge geplaatst, is een Lykzang over Adonis , gevolgd naar het Grieksch van Bion van
Smyrna ; in welke navolging onze Autheur de natuur van 't
oorfpronglyke zeer wel heeft gade geflaageu ; ook heeft by,
ter ophelderinge van dit oude f}uk (gedicht ongeveer 250
jaaren voor onze gemeene telling ,) 'er de aantekeningen van
verfcheiden Oudheidkundigen by gevoegd. Het andere [tuk ,
waar op wy 't oog hadden , is het eerfie deezer Mengcldichten, en draagt den tytel van Pan Poêticon-Paiaion, of de Dichters der Ouden ; vervattende Bene agtervolgende optelling der
beroemde Dichters en Dichteresfen , onder de Hebreeuwen ,
Grieken en Romeinen , naar welke rangfchikking dit Stuk in
drie Zangen verdeeld is. De Autheur geeft ons eene beknopte melding van 't byzondere , waarin ieder deezer Dichtercn
uitgemunt heeft; en • deelt den Leezer, in nevensgaande aantekeningen, te gelyk mede , den tyd wanneer ze gebloeid hebben, en 't geen verder ten hunnen opzigte merkwaardigst is
't welk zyne nuttigheid kan hebben. In den eeroen Zinti
gaan-
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gaande over de Hebreeuwfche Dichters , mengt onze Zanger
ook hier en daar Bene navolging van een en ander Hebreeuwsch
T)icht1luk ; waarvan het volgende , by gelegenheid van Israëls
wonderbaare redding uit de hand van Pharaö, hier ter proeve
kan verftrekken. — Gewag gemaakt hebbende van Mozes,

Dien Mozes , (*) die, doorkneed in 't geestzout der Chaldeen,
Gods vet deed glinstren in het aanzicht der Hebreen,
zingt hy verder aldus:
Wat is zyn ziel ontvonkt, als Pharo's heir bedolven,
Vernielt, verdronken ligt door 't woon der felle golven,
Daar 't Isrel wierd gegund, als door Bene effen baan ,
Door 't roode zeefchuim uit Egyptens dienst te gaan.
By lapt aan land, en zingt des Heeren wonderwerken. (t)
„ God is een krygsman, want zyn arm verwint den fterken;
„ ehovah is zyn naam; hy hielp op onze be@ ;
„ Hy wierp het wcegenfpan van Pharo in de zee;
7a 't zonk gelyk een leen in 't hol der wvatcrhaaren;
„ Wie fchaadt de onnoozelheid als God haar wil belvaaren?
„ Zyn neusgeblaas doorloeit de fidderende lucht,
Ver.j yft den afgrond, jaagt de golven op de vlucht.
„ Gy hebt uw rechterhand , o God! naauw uitgejioken ,
Of Pharo's magtig heir is als een halm verbroken.
„ De vyand zeide : ik zal hen volgen, en myn zwaard
„ Zal weiden onder 't volk, door Jacobs God bewaard.
„ Maar gy bliest met uw'• wind; jiraks is al 't heir verdronken,
„ Het is, als 't logge lood, in 't pekelfchuim verzonken.
o hoer! wie is, als gy , toch onder 't Godental ,
„ Van luien men deeze kragt, dit wonder roemen zal!
„ Gy leidt uw eigen volk, 8 fireelende vertooning!
Al zachtjens door uw raagt, in liefelyker wooning.
„ Als Edom , Moab, als het trotfche Palestyn
Uit wonder hoort, hoe zal hun ziel beneepen zyn?
Verfchrikking zal het volk van Canaiin vertommen.
„ ehovah leidt zyn volk tot in zyn heiligdommen,
„ Door hem, tot hun genot , met eigen hand bereid,
Yehovah, God, regeert tot in alle eeuwigheid."
De rei van Mirhiam treedt uit met doffe trommen, (5)
Om God, den krygsgod, en zyn oorlogsroem te brommen.
„ Zing, zegt zy tot haar relic, ei zing die groote kragt,
Die paard en ruiter heeft ten ondergang gebragt."
Oden
„

() iWozes, welke A. M. 24,o gebloeid heeft, is de eerfie Schryver, vaa
welke ons , niet oenige zekerheid ,de fchriften zyn ter hand gekomen.
(t) Exod. w. r-i8.
() 'Iz,hiana de zuster van Mozes en van den Boogenpriester de.c on. Esod.
XV. 20, 21.
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Oden en Gedichten van J. P. KLEIJN. Deo, Patric & Amicis,
Te Utrecht, by A. v. Paddenburg en J. M. v. Vloten, 1782.
In groot oé`avo, 82 bladz.

ene Nederduitfche Proeve van deeze foort van Dichtilukjes ,
meerendeels over ernftige onderwerpen op rymelooze maat
de den Liefhebberen zeer wel zal voldoen.. Men oordeele
hierover uit het volgende Stukje, gedicht na Bene Volksziekte.
Klop dankbaar mijn hart !
Sla vrolijke toonen mijn citer! ----•
God zondt den Engel der Gezondheid naar de aarde,
Hij, de gebieder van leven en dood ! —
God fprak, — en het leven (leeg naar de lugt, --Het aardrijk fchudde , --- r
De dood grimde, en klom uit den af-rond,
Terwijl 't verderf hem (pottend najloop. --Dadr floeg de zee haar verfchriklijkfle golven! —••
Rondom openden zich de graven, —
De jlervenden droegen de dopden ,
En bukten flootvoetende naar de eeuwigheid.
De volken dreigden verdelging!
Dwarlende orkanen knakten de heden!
Toen fineekten Gods kinders hun vader -En 7e3us , hun broeder, zag hunne tranen
Vu ontfloot zich de hemel
En de vinden zwegen. --De zee werd eerbiedig en trilde;
En de rook der aanbidding wentelde uit de aarde,
God donderde van zijnen troon:
Gij, Eng'len des levens, herfielt mijne waereld !"
Darr vlooden de dood en verwoesting,
En tuimelden, vloekend, ten afgrond!
Klop dan dankbaar mijn hart!
En fla vrolijke toonen mijn citer ! --.
God zondt den Engel der gezondheid naar de aarde,
Ejij , de gebieder van leven en dead! ---„

Schatkamer der Nederlandfcl:e jeugd. Met pla oteu. Te Anfterdana, by D. Schuurman. Beltalven de Voorreden, i -12 bladz,
in of avo.

en Gouverneur neemt hier, in een geineenzaani gefprek,
proeven van zynen jongen Els', dic. by uitQc wel aai t
de
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des Gouverneurs verwagting beantwoordt, toonende dbt by
des2elfs lesten niet aandagtige naarfligheid beoefend heeft. De
onderwerpen , waarover dit gefprek voornaamlyk loopt , zyn
eenige flukken uit de Beeldefpraak, die telkens aanleiding geeven tot een zedelyk onderhoud, in 't welke den Jongelin
veele deugdzaame lesten , met eerre ernilige aanfpooring ter
deugdsbetragtinge , ingeboezemd worden. Hier by komen (ie
algemeene begrippen van de Wapenkunde, de eerlle grondbeginzelen der Wiskunde, en de volgreeks onzer Graaven in
vroegere, niet die onzer Stadhouderen in laatere, dagen. De
Jongeling verkrygt tusfchen beide , als het een of ander onderwerp afgehandeld is , ter belooninge zyner aangewende
vlyt, eerre vereering van den Gouverneur; beftaande in eenige
tusfchen beide geplaatfte Gedichtjes en Tooneelflukjes , als
mede etlyke cyferkundige handgreepen, die in een jeugdig
gezelfchap tot een vermaaklyk tydverdryf kunnen Rrekken.
En ten laatfle vereert hem de Gouverneur nog een ílukje, dat
ten opfchrifte heeft, Wandeling in. den Tuin, het menfchel yke
gemoed genaamd , firekkende ter zinnebeeldige affchetzinge ,
van de verfchillende werkzaamheid der menschlyke hartstogten. .---- In 't opllellen van dit Gefchrift heeft men de beoogde manier van beproeven, onderrigten en aanmoedigen vry
wel in agt genomen; des deeze Schatkamer, benevens andere
verzamelingen van dien aart, der Nederlandfche Jeugd mede
nuttig kunne zyn.
Dagverhaal der merkwaardige rampen van hes Scheepsvolk van 't
Schip de jonge Alida, door JAN MAARTENZ. GROEN, één der
Schepelingen. Te Rotterdam, by J. Krap, Az. en te Ylaardingen by K. Nykerk, 1783. In quarto, 17 bladz4
van die natuur toonen ons, dat het menschO ntmoetingen
lyk geftel afmattingen kan doorftaan, die veeler bezef ze-

kerlyk ver te boven fireeven. Schepelingen , ter vischvangst
op Yslands kusten, hebben , na eerre belemmerde reis , den
ganfchen Zomer, van 17 tot 23 Augustus, behendig met dikke mist, zwaar ys , fterken wind en eene holle zee te worftelen. Het gelukt hun eene Baai van Ysland te bereiken,
doch 'er verloopen weinige dagen, of hun Schip wordt op
Eirand gefineeten; zy zien zig genooddwangd het zelve te
verlaaten; en, by 't bedaaren van den laatfien form, is 't
niet mogelyk het Schip, dat ook bykans geheel ontramponeerd
is, weder in vlot water te brengen. Dit noodzaakt hen, na,
zins het verlaaten van 't Schip, ruim veertien dagen lang,
veele ongevallen van weer en wind, in Bene gebreklyke lyfsberging, ondergaan te hebben, den iaden September eerre
moeilyke reistogt over het gebergte te doen; vervolgens komen
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men ze, na veel zukkelens, in een Deensch Schip, dat hert
te ICoppenhage brengt ; van waar ze hunne reis na Hamburg
voortzetten , vervolgens op Zwol , voorts op Amf}erdam trekken , en eindelyk den 12 December te Vlaardingen komen ;
hebbende, geduurende dien togt, nu eens heufche dan onheufcbe ontmoetingen gehad. In 't ongelukkig lot deezer Schepelingen deelden ook die van een tweede Vaartuig ; zy waren
in 't geheel vier- en twintig perfoonen; twaalf van dezelven
hebben, by gebrek van Scheepsberging, toen nog, op Ysland
moeren blyven; de twaalf vertrekkende zyn weder op twee
Schèpen na Koningsbergen verdeeld , en de laatfile lotgevallen
zyn die van zes Schepelingen , of wel van vyf, zynde één
hunner, een Bovenlander , te Hamburg agtergebleeven.
AGATHON. Derde Deel. Naar 't Hoogduitsclz vertaald. Te fhnflerdam, by J. G. Waldorp. Iva ofiavo 375 bladz.
gathon, niet dan niet veelmoeite gered uit de liefdefrikken
van de fchoone Danaë , waar in hy, volgens het tweede
Deel, gevallen was (*), vertoont zig verder in dit derde Deel
in een flaatkundig licht. Hy verfchynt aan 't Hof van Dionyfavs, den dwingeland, te Syracufe ; daar by aanvanglyk flaagt in
zyne onderneeming, om, door zyn invloed op den Vorst, liet
heil des Volks te bewerken ; doch waarin hy zig eerlang derniaate gedwarsboomd vindt , door andere Hovelingen, en bvkomende onhandigheden, die den Vorst geheel van hem ver
dat hy ten laatfte zig inwikkeie in een aanliag tegen-vremdn,
den Tyran; 't welk zyne gevangenneeming ten gevolge heeft,
en welker tlaaking by voorts verfchuldigd is aan een zanienloop
van gunftige ornftandigheden, die ten zynen voordeele werken;
waarop by Syract fe verlaat, en naar zyn Vaderland te rug
keert. In dc onrvouwing van dit voorgevallen verleent
ons de Schryver een aantal van leerzaams onderrigtingen nopens het Hofleven, de listen en lagen der Hovelingen, niet het
geen daartoe betrekking heeft; terwyl by ons tevens verfcheiden bedenkingen aan de hand geeft, nopens de verfchillende
Regecringsvormen , en het geen daaromtrent in aanmerking
komt. Onder het voordraagen van dat alles doet hy de characters der hooftiperfonaadjen natuurlyk werken ; byzonder dat van
Agatlion; die eindelyk Syracufe verlaat, „ door ieder beoor„ deelt, door veelen berispt, en door de minfle, zelf onder
„ die het gunfligst van hem dachten, tekent, maar door de
BraaMen gemist, en te rug gewenscht ; verwijderende zich
„ uit een Stad en uit een Land, waarin hij liet vermaak had
„ veel gedenktekenen zijner roemwaardige Beífuring achter te
„ laten ; en waaruit hij niets niet zich nam , dan een rel van
„ ondervindingen, die hein in liet befum verl}erkten :
„ van geen diengelijken meer te beproeven."

4

(*) lie Jig. I ad. Lat, hide D. bi. 3'.
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et Indd. 677 pp. in quarto.

S. H. MANGERI

(Tweede Berigt.)
olgens des Hoogleeraers fchifting der Leerredenen van
V
den Propheet Hofea , liep de zevende Leerreien van
de tweede foort , gelyk we gezien hebben *) ,

af , met
het einde van het achtfle Hoofdtluk, en dus vangt
VIII. de achttic Leerreden aeri , met het IXde HoofdVuk, zynde vervat in de zes eerlle verzen. De Propheet
fprak dezelve uit in de dagen van den oogst , terwyl Israël zich aen alle afgodifche vreugdebedryven overgaf , in
ene loste zorgloosheid wegens hun aen.ftaend lot. kly beftraft hun deswegens ten ernitigt}e , v., 1 , en toont hun
voorts , dat zy, daer 't Godlyk oordeel vast naekte , en
zy eerlang gevanglyk weggevoerd honden te worden , veel
eer (toffe tot treuren hadden, dan om zich zo losbandig
te vermaken.
IX. De overige verzen van dit Hoofdtluk , V. 7-17,
behelzen weder ene nieuwe Leerreden , uitgefprooken ,
kort voor de gevanglyke wegvoering van Israël , en den
geheelen ondergang van liet Israëlititche Ryk. In dezelve
kant zich Flofea byzonderlyk tegen de verleidingen der
valfche Profeten , die het Volk een gunfliger keer van zaken voorfpelden , en in hun wangedrag fyfden; waertegen hy
het Volk de zekerheid van 't nakend oordeel onder 't oog
brengt , met aenwyzing dat hunne nog dagelyksch toenemende verkeerdheid hier van de oorzaek was. Zulks
vers 7--Io. aengedrongen hebbende , befchryft hy vers
1I-17 . de grootheid van 't onheil , dat hun boven het
hoofd hing ; het welk hun ook getroffen heeft, toen zy,
Samaria door den vyand vermec sterd zynde , gevanglyk
naer Asfyrie gevoerd wierden.

X.

(*) Zie boven, bl. 49-53.
V. DL. ALG. L1;,TT. NO. 4.
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X. Op deze volgt in het Xde Hoofdhuk ene Leerreden
nog wat later den Volke voorgelleld , toen Koning Hofest
reeds gevangen genomen was , volgens 2 Kon. XVII. 4 ;
waer op Samaria , na ene driejarige belegering , voor den
Asfyrier bukte , 't welk den ondergang van 't Ryk ten ge.
volge had ; dat de Propheet hier voorfpelt eerlang te zullen gefchieden. Zyne Leerreden is drieledig. Eerstlyk
voorlpelt hy V. 1-4. den ondergang van het Ryk als onvermydelyk , uit hoofde van des Volks verkeerdheid, die
hy fcherplyk beltraft. Hier op bevestigt by v. 5 — 8. dit
zyn voorstel nader , met aen te toonen , hoc het reeds
voorgevallen een begin hunner onheilen was, dat den verderen voortgang van het Godlyk oordeel duidelyk genoeg
aenkondigde. En ten laetíte dringt hy dit alles v. 9--15.
aen; flellende den Volke, als met vernieuwde vuurigheid
en ernst , voor oogen , welk een jammerlyk onheil hun
fond over te komen , van wegens hunne verouderde en
hardnekkige wederftreving van Gods geboden, die hen van
kwaad tot erger had doen voortvaren.
XI. De zo even gemelde Leerreden fchyrrt den Propheet
voorts aenleiding gegeven te hebben , tot het uitfpréken
der volgende, in her X Ide I Ioofdil^uk ; gemerkt hy dezelfde bedreigingen op nieuw voordraegt ; toonende wel byzonder, dat men zich te vergeefsch vleide, niet het denk
Liefde voor Israël, en zich daerdoor zorg-4-beldvanGos
loos maekte. Hy voorfpelt hun v. 1-7 , dat die dnhei=
len , niet tegenftaende alle de vroegere bewijzen van Gods
Liefde voor Israël , hun zekerlyk zullen treffen (*) z dan
-

by
(") In de aenkondiging hier van lezen wy, in onze gebruikelyke overzetting, vers 5. Hy, (te weten Ephraïm,) zal in
Egyptenland niet wederkeeren , enz. Met reden vraegt men ,

hoe is dit beftaenbaer met des Propheteu uicdrultlyke bedrei
verklaring van het tegendeel, H. itlll. r3 en IX. 3 ;-gine
neut de opbeurende troostreden hier in 't elfde vers, zy zullen
bevende aenkomen als een vogel.ken uit Egypten. De Hoogleeraer,
gene voldoening vindende in de gewoone oplosling dezer zwarigheid , flaet een gansch anderen weg in , langs welken dezelve geheel verdwynt. Het bywoordje ^`^ door niet
vertaald, is, by ene ongelukkige lchittmg der verzen, hier aen
't begin van vers 5. geplaatst , waertegen liet 't vierde vers
behoorde te fluiten. Dan is de tael van den Prophect , even
als in de andere plactlen, alhier Hy zal in Egyptenland weder
zal zyn Koning zyn, ons dat ze zich weigeren-kern,fIsu
te
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hy fluit echter deze zyne ftrafpredic'atie niet, zonder. daer
tien te hechten, ene opbeurende troostredes, vermeldende
de Godlyke barmhartigheid iri latere dagen; welke hy hun
v. 3—ti ontvouwt.,
XII. Het laetfle gedeelte van Hoofdti. XII. i , waer mede de ttvaelfde Leerreden aenvangt , klinkt naer onze gewoone vertaling wat vreemd , het welk den Hoogleeraer
noopt , om 'er afzonderlyk op ftaen te blyven , vóór dat
hy de Leerreden zelve ontvouwt. In tegenoverftelling van
Ephraim en Israf1, word hier gezegd, maer 3,uda heersch' te nog met God, en was met de Heiligen getrouw; 't welk
niet beantwoord aen de doorgaende tael van den Propheet
nopens Juda , die meermaels ook Juda als ftrafwaerdig
voorfielt. Zie onder anderen V. 5, to en XII. 3. Beter
vertaelt men hier den grondtext , gelyk de Hoogleeraer
toont, aldus: toen ; uda nog met God- wandelde , en met de
Heiligen , (of liever den Allerheiligfien, te weten God,)
getrouw war. Dit verzwaerde Israë1s fchuld , zy waren
reeds afgeweken, toen Juda zig nog aen den waren Godsdienst hield; gelyk uit de gefchiedentsfe bekend fiaet. In
dien zin behelst deze beftraffende tael ene Inleiding der
verdere Leerreden , welke de Propheet uitgefproken zal
hebben, in de dagen van Koning Hofea, toen ze de Egyptènaers aen zich trachtten te verbinden, om hen tegen de
Asfyriers te helpen , volgens 2 Kon. XVII. 3 , 4. By die
gelegenheid beftraft hy, na de Inleiding, vers 2, 3, het
wangedrag , dat in liet ene en andere Ryk de overhand
had. Vervolgens ontvouwt hy hun V. 4 -15a de zwaerte
hunner ftraffchuldigheid , die hy byzonderlyk aendringt ,
uit
:

te bekeeren. Wat voorts dit 5 aen 't einde van vers 4
betreft, men leze, zegt zyn Hoogeerwaerde, als zynde dit.ene
meermaels voorkomende fchryffout , in deszelfs (lede 1j ,
dat is , henz , of aen hem , komende dus aen 't riot van dat
vers, ik reikte voeder toe aen hem, of, volgens 's Mans nadruk_
lylrer vertaling, door ene liefderyke aendoening te liemwaerds getroffen , reikte ik hens voeder toe. Eenftemmig hier mede heeft
ook de Griekfehe Bybel , zzi ir:iSA etAur grgóy avzcr, avvs;v@ el ávzcp.
Ka-iv 'Eippxiw d At ric , xcci Affcd p x. t. a.; brengende dus
of liever 1' tot het voorige vers, en vertalende V. 5, niet
ontkennende, maer, gelyk her zyn moet, fiellig : Ephraim zal
in Egyptenland wederkeeren, en

Asfiir enz.

Id a
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uit het tegengeftelde voorbeeld van hunnen Aertsvader Ja
te fchandelyk afgeweken waren; als me--cob,waervnzy
cie, uit de menigvuldige weldaden hun door God gefchonken , en de trouwhartige vermaningen , die God hun, ter
bekeeringe , had laten aenkondigen ; *welk alles vrugtloos
geweest was. En hier op kondigt hy hun , ten befluite
dezer Leerreden , in 't laetf'e gedeelte van vers 15 , het
Godlyk thafvonnis aen.
XIII. Met het beloop dezer befchouwde Leerreden heeft
veel overeenkomst , dat der volgende , welke geagt word
met het Xlllde Hoofdtluk te beginnen ; die men anders
ook als met de voorige zamenhangende , of als een gedeelte van dezelve , zou kunnen befchouwen. Wat hier
van zy, de Propheet fielt 'er, op ene foortgelyke wyze,
by manier van een regtsgeding, in voor, (i.) de aenklagte des Volks als flrafichuldig , vers i -3 : voorts (i.) de
regtmatigheid der aenklagte , ter overtuiginge van Israël,
dat zy, daer God hun zo menigvuldige blyken van zyne
goedertierenheid en barmhartigheid verleend had , die by
ook vervolgens weder zou betoonen , door hun eigen
fchuld verlooren gingen , vers 4-14: en eindelyk (s.) de
melding van het regtmatig geflagen flrafvonnis., voorgefteld v. i5 en Hoofdit. XIV. i ; welk vers nog tot dit
Hoofdftuk of deze Leerreden behoort.
- Men merke
omtrent den aenvang van dit vonnis , vers 15, aen , dat
het bywoordje 1z hier niet te houden zy , voor het redengevende want , ' t welk de natuur van het voorlel
wraekt , maer de betekenis hebbe van hoewel , in welke
het ook voorkomt, Hoofdit. IX. 12. Hoewel Iay (te weten Ephraïm ,) zegt dan de Propheet, vrucht voortbrenge
onder de broederen, of fchoon by, boven de andere IsraëlIers , in magt, aenzien en vermogen bloeie , des hy zich
daer op verhovaerdige , en veilig agte tegen de gedreigde
oordeelen; hy zal ze echter niet ontvlieden ; daer zal een
Oostenwind komen enz.
XIV. Ten laetfle levert ons het XIV. Hoofdituk , van
vers a tot .in 't flot , nog ene Godfpraek , die , ten op2ichte van derzelver blyden inhoud, merkelyk van alle de
voorigen verfchilt. 't Zy men dezelve befchouwe als aen
de voorgaende Leerreden verknogt , of als ene latere afzonderlyke Leerreden , is in dit geval om 't even. Hoe
men 't netre, Israël komt hier voor als gevanglyk wegge
getroffen door een gevoelig bezel van Gods-voerd,n
finert-
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ftisertlyk-drukkend regtvaerdig oordeel. In die omfl^andigheden bedient zich de Propheet van ene minzamer wyze
van voortellen, om dit Volk op te beuren, door den bedrukten ballingen den weg ter reddinge te ontvouwen, en
hen aen te moedigen om dien in te flaen. Ten dezen
einde vermaent by hen , vers a-5 , tot ene oprechte bekeering, als het enige middel, om zich niet de vertoornde
Godheid te verzoenen , en zyne gunite weder declagtig te
worden waer aen by voorts , vers 5 —9 , hecht de aenkondiging der Godlyke genade , zo in de vergeving hunner zonden , als in 't fchenken zyner verdere zegeningen,
ter hunner herftellinge. By de voordragt van dit alles
voegt de Propheet laetstlyk ene algemene betrachtende leering , die by ten Plot , niet alleen van deze Leerreden ,
maer ook van 't geheele Boek zyner Godfprake , aldaer
fchynt geplaetst te hebben; als ene heilzame les, die men
ten allen tyde , 't zy in voorfpoed , 't zy in tegenheden,
behoort gade te flaen ; op dat men , met de Godvruchtigen , des fleren wegen altoos billyke , en dit in onzen
ganfchen wandel behendig doe doorflralen.

Katechismus der H. Schriftuur , of Onderwys in den Godsdienst , op de beginzeis der Openbaringe , in Vragen en
11ntwvoorden, door c. DE VRIES, Leeraar der Doopsgezinden te Utrecht. Te Rotterdam by J. F. Lindenberg ,
1782. Í3ehalvtn liet Voorwerk, 313 bladz. in gr. oftavo.
y het vervaerdigen van dezen Katechismus , heeft de
B
Eerwaerde de Vries zich voorgeíteld , ene fort van
achtervolgende gefchiedkundige ontvouwing der Godsdienftige waerheden te geven, zo als de?elve van tyd tot tyd,
door de Godlyke Openbaring, het Menschdom aengekondigd zyn. Uit dien hoofde is dit Ouderwys vierledig.
Na ene voorafgaende Inleiding, over den Mensch , als een
uitnemend fchepzel, dat de kennis van den Godsdienst,
tot zyn wezenlyk heil , uit den Bybel , of de Schriften des
Ouden en Nieuwen Testaments , kan verkrygen , gact de
eerfte Afdeeling , over den Natuurlyken Godsdienst , dus
geheten , doch grootlyks opgemaekt, uit het onderwvs en
den algemenen inhoud der Godlyke Openbaringe. Op de
voordragt dier kundigheden van den Natuurlyken Godsdienst , zo als ze door de Openbaring opgehelderd zyn ,
volgt in de tweede Afdeeling ene nafpooring van de eeríle
K3
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í1e en voorbereidende Godlyke Openbaringen , in de vroege tvdperken der Waereld, vóór de nvoering en vasttlelling van den Joodfchen Godsdienst ; mitsgaders over de
gelegenheden, die daer toe van tyd tot tyd eenleiding gaven. Hieraen verknocht zich dan in de derde Afdeeling
ene overweging van de Mozaifche Openbaring, en 't geen
verder daer toe , en tot den Israélitilchen Staet , of de bedeeling der Wet , in 't algemeen betreklyk is. En ten
laetíle gaet dit onderwys , in de vierde Afdeeling, over de
Euangelifche Openbaring. Zyn Eerwaerde behandelt dus de Godsdienstleer , naer den trapswyzen voortgang der Openbaringe, zo voor, als onder en na de Vet,
gevende vooraf een verflag van die kundigheden , welken
in de natuur der dingen gegrond , en door de Openbaring
opgehelderd zyn. In de ontvouwing hier van bedoelt de
Autheur , in die achtervolgende orde , voor te dragen ,
hoe de Godsdienstleer allenskens uitgebreid en nader ver
dit doet hem zich ftiptlyk houden aen de-klaerdzy;
Schriftuurleere , en 't geen , zynes oordeels , daer in zo
duidelyk vervat is , dat het niet wel tegenfpraek konne
lyden. Zulks heeft hem bewoogen , om met oplettendheid
te outgaen alle zodanige gefchilf{ukken, die deze en gene
Gezindheden der Christenen byzonder handhaven , en elk
op hare manier uit de Heilige Schriften poogt te verdeedi-.
gen. Achtervolgens dit plan, 't welk by naeuwkeurig in 't oog gehouden , en met oordeel uitgevoerd heeft ,
fchikt zyn Eerwaerde deze Onderwyzing ten nutte der gemene Christenheid, byzonder in het Protestantendom, buiten enig inzicht op byzondere Gezindheden. En overeen
mede kan dit gefchrift, zo ter onderwyzinge-komftigdaer
der Jeugd , als ter verdere vorderinge in Godsdienf'dge
kennis , met vrucht gebruikt worden , van alle de zodanigen , die niet zo zeer op het voor{laen van de ene of andere zo genoemde Godsdienftige Party , als wel op het
beoefenen der Schriftuurleere gefield zyn ; om langs dien
weg, fchoon min ervaren dan andere in de Strydende Godgeleerdheid , daedlyk wys te worden tot zaligheid , door de
kennis dier waerheid , welke naer de Godzaligheid is , in
de hoope des eeuwigen levens , door Gods genade in Je
Christus. - Tot een fl:ael zyner maniere van on--zus
derwyzen in een fink van dien aert , dat door de Christenen zeer verfchillend begrepen wordt , diene zyne behandeling over het Middeloerfchap van Jezus, welke by in
dezervoege inricht.
VRAAG.
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Waarin beftaat het Middelaa feltap van .7ezus ?

ANTWOORD .

In het algemeen , in de ocffening van die

plagt, door den Vader aan hem verleend, om Gods zede-

lyk Ryk over de Waereld, volgens het, by de Kristelyke
bedéling nieuw ingevoei d plan van regeringe , ten meesten
nutte der ment-hen en ter volkomener verbreidinge van
's Hoogalen eer te betturen, tot dat deszelfs uiterile oognierken ,en doeleinden , zullen bereikt zyn. -- Meer byzonderlyk is het gelegen, aan de éne zyde, in het uitdélen valt alle
die Geestelyke en Hemelfiche Zegeningen , en liet aanwenden van alle die middelen en pogingen , welken best gefchikt waren, om Zondaars te bekeren en zalig te maken,
en welken Reeds best gepast en van de meeste kragt zullen zyn , om de Menfchen , tot de regte kennis van God ,
en de betragting van zynen Wil te brengen , — hen
van onkunde , dwaling , ondeugd , en de daaraan ver
te verlosfen of daar voor te behoeden, —-knogteld,
hen tot de gemeenfchap , vriendfchap en gelykvormigheid
met hunnen groten Maker, tot hun eigen waar en onveranderlyk geluk, tot enen Raat van volkomene zaligheid en
nimmereindigende Heerlykheid , en dus tot het regte oog
hunner bettemming , op te leiden. — En te--merk
vens, aan de andere zyde, is een zeer wezenlyk deel van
zyn Middelaarfchap gelegen, in het gefladig opdragen van
allen wederkerigen lof, aanbidding en gehoorzaamheid der
Menfchen aan God , en van alle hulde , welke hy , uit
hoofde van deze betrekking tot ons , in eigen pe^foon ,
ontvangt ; als mede in het aanwenden van alle de daden
zynes beftuurs, ja van zyn geheel gezag, tot de eindely,ke
en opper/te Eer en Heerlykheid van God, den Vader.
V. Wanneer is dit Middelaarfchap van onzen Heiland
begonnen?
A. Wy vinden niet, dat fezus, gedurende zyne gehele
omwandeling op Aarde, den ,eernaam van Middelaar, uit
heeft aangenomen, nog ook dat hem dezelve -druk,ely,
ergens , in de bladeren des N. Testaments gegeven word,
dan na zyne Verhoging; zo dat, indien men al niet zeggen
kan , dat hy dit karakter niet vroeger bekleed heeft , hy
zig, ten minfle , voornamelyk in liet zelve eerst heeft begonnen te openbaren , na zyne Optanding , en by zyne
aanílelling tot den enigen Heer , door Wien alle dingen zyn.
Men kan, egter, zyn Middelaar-ampt , in enen neer gemenen en uitgeilrekten zin opvattende, deszelfs begin van
zyne Profeti olie Zending af rekenen , en alle die voorbereiIi 4
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reidende verrigtingen van hem , hier op aarde , daar toe

betrekken , welken vereischt werden , en klaarlyk dienden,
om het nieuw Regeringsplan van God in te voeren ; zo
met betrekking tot de Meufchen , of zyne aanftaande onderdanen , als ten aanzien van hem gezegend zèlven , en
om hem daartoe te heiligen, en opteleiden of bekwaam te
maken , voor de Eer en Waardigheid , welke , na zyne
voorafgaande vernedering en gehoorzaamheid , op hem
wantte.
V. Welke daden en verrigtingen van onzen Heiland
kunnen dan , tot dit zyn Middelaarfchap en de uitoeffening daar van, door ons, gebragt, en daarin opgeflooten,
geagt worden ?
A. Het afleggen van zynen eerfen last, als de Leeraar
van God gezonden , zyn prediken en verkondigen van den
gehelen raad van God , of het ontvouwen van, diens genadige oogmerken en wil aan de Menfchen , onder de duidelykfle blyken van een Hemelsch gezag. Zyn lyden en fterven , voor ons , en om ons met God te verzoenen, en zyn onfiraffelyk opofferen van zichzelven , aan
Code door den Eeuwzgen Gêest. Zyne ftraks daaropvolgende allerdoorlugtigfle openbaarmaking van zyn ver
gezag , en heerfc,happy over alles , in het over--merd
winnen van den dood, en zyn bezit nemen van den Troon
der heerlykheid , in de hoogfte Hemelen , of , gelyk het
figuurlyk word uitgedrukt , aan de Regter%aand des Vaders; ons hierdoor verzekerende van de aanneming zyner
Offerhande by God , en allen zynen getrouwen Navolgeren plaats bereidende in het huis zyns ƒ-'aders. IIet
vederzenden van de naven des Heiligen Geestes, op zyne
Apostelen , en eerl}e Discipelen , en het aanhoudend ver
heiligende invloeden , tot on•-lenvazygufti
ze verligting , verbetering en vertroosting , of zyn medewerken met het onderwys zyner overhandigde Lere , ter
bereiking van derzelver bedoelde einden , en tot handhaving, en uitbreiding , van zynen Godsdienst en Inftellingen. -- Zyn aanhoudend allervriendelykst bevorderen
van onze beste belangen by de Oppermajelleit des flemels , of , gelyk het geheten word , zyn voorfpreken en
bidden voor ons (*). En eindelyk , zyne aanflaande allerheerlykile verfchyning, by de openbaarmaking van,
en onze herhelling tot , een ander en nieuw leven , als
X'g
(*) Rom. VIr. 34. Heb. VII. 25. 1 .7oh. II, 1.
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Regter van ons en alle Menfchen , om een iegelyk te
vergelden , naar dat by gedaan heeft , het zy goed , het
zy kwaad, de goeden te belonen en de bozen te ftraffen
en alzo alles aan zyne voeten te onderwerpen.
V. Welke Namen draagt onze Heiland, uit hoofde van
dit zyn Middelaarfchap , en onder hoedanige Karakters ,
en met welke Hoedanigheden, word by ons, als zodanig,
in de Schriften des N. Testaments, befchreven en voorgedragen?
A. Hem worden, uit aanmerking van deze zyne Waar.
digheid en Bediening , allerwegen , de verhevenf}e Eernamen , en die van liet hoogfte gezag en de meeste gelykvormigheid met de Opperlte Majetleit zelve , Qntlecnd
zyn , in de H. Schriften gegeven: dog voornamelyk komt
by ons daarin voor , ouder de drieërleye Karakters van
Profeet , Pr''iester en wel Bogenpriester , en Koning ; en
nog dikwyler,, ja doorgaans, onder deze enkele hoedanigheid, en met den eernaam, die allen influitende, namelyk
van den KRISTUS , dat is den Gezalfden of Geheiligden.
Voor zo verre zy , die één van deze waardigheden beklee lden , oudtyds , en onder de joodfche bedéling , als
Middelaars tnsfchen God en het Volk zig opdeden , en
elks afzonderlyke verrigtingen ene zeer juiste overeenkomst
hadden, met die van onzen Zaligmaker, of de grote doeleinden derzelven.
V. Hoe wyst gy dit nader aan?
A. Op deze wyze , gelyk he voorheen het eigen werk
der Profeten was, den Volke Gods wil en welbehagen bekend te maken, even zo heeft ook onze Heer , in zyne
prediking van den waren Godsdienst , zyne voorzeggingen
en wonderwerken , zig ten duidelykfte opgedaan, als een
Leeraar van God.gezonden (*), en wel die Profeet die komen
zoude (j ), en dien Moes reeds voorfpeld hadde , dat God
uit het midden der Israëliten zoude verwekken (S), met hyvoeginge van ene zo vroegtydige waarfchuwing , om Hem te
horen , op ftraffe van uitrooijing , by mangel hiervan ,
(ene bedreiging welke , indedaad , op ene aanmerkelyke
wyze , in de verdelging der Joodfche Natie, op hare verwerping van onzen Heer, vervuld werd.) -- Wyders,
gelyk de Priesters , onder de Wet , offerhanden deeden
voor 's Volks zouden, en in 't byzonder de Hogenpriester,
een.
(*) °oh. 1I1. 2. (t) Joh. VI. i4. (g) Deur. XVIII. t8.
-
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eenmaal in 't jaar (op den groten Verzoendag) in het
Heilige der Heiligen , niet het bloed der geilagte beesten
inging , welk by offerde voor zigzelven en voor des Volks
misdaden (*); even zo offerde onze Heiland zigzelven voor

ons op, in den fchandelyken en wreden Kruisdood, dien hij
in gehoorzaamheid aan den Goddelyken Wil, en uit zugt voor
's Menfchen behoudenis, vrywillig onderging: en kan hy,
uit kragt van Gods verklaarde oogmerken in de -gehenginge van dat lyden en dien dood , en de zigtbare blyken
van zyn byzonder welbehagen in denzelven , in onzes
Heren Opftanding en Hemelvaart doorfralende , aangemerkt worden , ingegaan te zyn, door zyn eigen bloed , in
het Heiligdom; (den Hemel tíamelyk ;) ene eeuwige verlos fing te weeg gebragt hebbende (t). En word dus onze
Heiland, uit hoofde van deze grotere waarde en kragt zyner Offerhande , waar mede de gehele Ofl'et'dienst eindigde , als ten enemale nodeloos geworden zynde , na deze
volmaking van alle vorige Offers, te regt, een Priester genoemd, naar de ordening van MELCH1ZEDEK, om dat by
tot in Eeuwigheid blyft, en een onvergangelyk Priesterfchap
heeft (S). Eindelyk, gelyk de Koningen, byzonderlyk die
God zelve eertyds , onder Israël , aanftelde , of die met
zyne goedkeuring verkozen werden , boven al het overige
Volk in aanzien en magt verlieven waren , tot werktuigen
van den AllerhoogI en gebezigd werden , om het gezag
zyner Wetten te handhaven , voor de onderhouding derzelven te -waken , de gehoorzaamheid daar van aan te moe
te firaffen , als-digen,fch rzelvn
mede tot middeloorzaken , van de gemene rust, veiligheid
en voorfpoed des Volks , er, dus — Plaatsbekleders
waren der onzigtbare Majelleit, aan wien men, naast God
zelven , den hooghen eerbied en onderwerping , en alle
gepaste hulde , fchuldig was en toebragt ; — even zo
werd ook onze Heer ;jezus van den Vader, tot een hoofd,
boven alle dingen gegeven, aan zyne Gemeente (*) tot enen
Heer en Kristus gemaakt (4.) , en , boven alle -lardfche
en Hemelfiche 1\4agten , met gezag bekleed , om de door
hem aangekondigde Wetten te handhaven , en , volgens
dat nieuw ontwerp van Regeringe , by het Euangelie bekend gemaakt , Gods zedclyk Ryk te beffuren , en alle
Mcu-

() IHeb. IX. 6, ,. (t) Heb. IX. 12. (5) Heb. VIL 21, y.}.
(*) I fez. I. 22. (4) Hand, II. 36.

KATECEHSMUS ]ER Ii, SCHR FTUUR.

149

Menfchen eenmaal te oordelen, te flraffen en te belonen,

op dat zy allen den Zoon mogten eren , gelyk zy den Vctder eren (*) ; ontvangende , diensvolgens , van alle zyne

gelovige navolgers, of zyne gehele Gemeente , en zuI.lende eenmaal meer algemeen toegebragt worden, die hulde ,
gehoorzaamheid en onderwerping , welk een perfoon van
zo groQte. waardigheid,' en roet zulk een uitfiekend gezag
bekleed , toekomt. Het is dit laatfie Karakter, welk onzen Heiland wel voornamelyk en meer gewoonlyk , in
de Euangelifche Schriften , toegefchreven word , als den
waren aart van zyn AMliddelaarfchap meer volkomen en ei.
genlyk uitdrukkende , en waarop tevens de meeste eernamen (laan , die hein gegeven worden ; gelyk by zelve ,
om deze eigen reden , van zyne Leer en Infiellmg , als
van een Ryk fprak , en wel Gods Koningryk of het Kom
ningryk der Hemelen, en zigzelven uitdrukkelijk een Koning
noemde , alhoewel niet van deze Waereld zynde (f). — Eu
daar de naam vn Gezalfden of Geheiligden , oudtyds aan Profeten , Hogepriesters en Koningen gegeven werd , omdat
het ene gewoonte was , dezelven met olie te zalven , tot
ene betekenis , van de byzondere genadegaven , 'welken
God hun verleende, in hen tot deze hoogwaardige bedie,
ningen 2ftezonderen , en ter waatneminge van dezelven
bekwaam te maken ; zo kon yezus , die wel geste ligha melyke , maar egter ene wezenlyke en Geestelyke zalving
ontvangen hadde (§) , deze "drie geheiligde waardigheden, waar van wy gehandeld hebben, in zyn perfoon ver
dus , met vollen nadruk en by uitftekeudheid ,-ëniged,
in 't Hebreeuwsch de Mesfias , en in 't U'rieksch de
Kristus, dat is Gods Gezalfde, geheten worden".

(*) , o1r. V. 2 3. (t) J012. XVIII, 36, 37. (§) Hand. X.
38. Heb. I. 9.
De Doop der Kinderen verworpen , en der Bejaarden ve koren. In vier Redenvoeringen, Te Harlingen by V. v. d.
Plaats , 1782. Behalven het Voorwerk, 372 bladz. in gr.
oEiavo.

it de Voorreden van dit Gefcbrift, en uit etlyke voorU
Rellen in deze Redenvoeringen , kan men afnemen ,
dat de Schryver behoort onder die Leden der Nederland-

fche Kerke , waer van 'er zich van tyd tot tyd enigen
op-

Igo
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opdoen, die den Kinderdoop als , hunnes oordeels , niet
fchriftmatig, verwerpen; en het, ten min(Ie, gaerne daertoe gebragt zagen, dat Nederlands Kerk haren Leden onbelemmerd de vryheid mogte verlenen , om hunne jonge
Kinderen al of niet ten Doop aen te bieden , en dat dan
voorts de Doop der Bejaarden , in ene ruimer betrekking,
en algemener , dan nu in de Kerk plaets heeft , Rand
mogte grypen. Als zodanig een yvert de Redenaer voor
den Doop der Bejaerden , en tragt zyne Toehoorders ,
(beflaende uit een gezelfchap Ledematen der Gereformeerde Kerk , wier meerderheid den Kinderdoop verwerpt ,
van dt gegrondheid zyner denkwyze te overtuigen , of
hun gevoelen te verilerken ; mitsgaders om hen , hiervan
overtuigd zynde , te noopen , om 'er openlyk befcheiden
voor uit te komen, in hoope van een goed gevolg , en
des noods getroost , indien hun zulks ongevallige ontmoetingen op den hals mogte halen. Met dit bedoelde heeft hij
een viertal Redenvoeringen uitgefproken ; die hy vervolgens , uitgebreid en vermeerderd , door den druk gemeen
gemaekt heeft.
Op de voorftelling van het gefchil, of, behoudens de inf elling de: Doop:, dit bondzegel mag, of moet, bediend worden aen Kinderen , die weinig dagen oud zyn,elyk zodanige Kinderen onder het O. T. befneden werden heeft hy,
it} de eerfte Redenvoering, gelyk hy zich by den aenvang
der tweede uitdrukt, ,, breedvoerig aangewezen , dat de
„ voorpanders van den Kinderdoop zig niet kunnen bedie„ nen , noch van de Wet van MoJ'es in 't gemeen; noch
van de belofte aan Ibraharn in 't bijzonder ; noch van
den doop der .7odengenoten ; noch van de befnijdenisfe
zelfs; en dat diensvolgens, bij gebrek van Godlijke in„ helling en Tloorfclrriften , de Lere van den Kinderdoop
„ zulke gewigtige bedenkingen , en onoverkomelyke zwang,, heden onderhevig is , dat de menfchelijke wijsheid , in
„ dezen, niets anders dan ene buiten/porige dwaasheid, en
„ hare gewaande Godsdienst een louter bijgeloof is." Dit
afgehandeld zynde is de tweede Redenvoering gefchikt ,
om de reden op te geven, om welken hy, met de zynen,
den Kinderdoop verwerpt ; waer op by de derde en vierde
Redenvoering eindelyk inricht, ter beantwoordinge en wederlegginge der redenen , die men voor den Kinderdoop
aenvoert. Ieder dezer Redenvoeringen word met
toepasfelyke aenmerkingen beflootcn, die grootlyks tot liet
bovengemelde einde ftrekken.
De
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De otnftandigheden in weltien , en het doelwit waermede, deze Redenvoeringen uitgefproken en openlyk aen den
dag gebragt zyn , maken dit Gefchrift des te opmerkelyker; te meer dat dit den Redenaer boven al doet yveren,
en zulks hem aenleiding geeft , om het Stuk met des te
meer opmerkzaamheid van alle zyden te befchouwen. Uit
dien hoofde behelst liet zelve ook , niet tegentlaende de
veelvuldige Schriften , die over dit verfchilftuk het licht
zien , nog al menige bedenkingen , die hare byzonderheid
hebben; welken , terwyl de Schryver voor 't overige zyn
onderwerp meesterlyk en ernftig behandelt , de aendacht
der beoefenaren des te meerder kunnen trekken.
Idea Fidel Fratrum , of Kort begrip der Christelyke Leer, in
de Euangelifche Broedergemeenten , voorgedraagen , door
AUGUST GOTTLIEB SPANGENBERG. Uit het Hongduitsch
vertaald , en met kenei fe en goedkeuringe der Broedergemeenran uitgegeeven. 7e Utrecht by H. v. Otterloo ,
1782. Penalven de Registers, 604 bladz. in gr. oëtavo.
it Gefchrift behelst ene doorloopende ontvouwing van
D
de voorname Hoofdltukken der Christelyke Godgeleerdheid, zo als dezelven door de Euangelifche 13roedgr-

gemeente verklaerd worden. Men kan uit den aert der
voorhellingen , hierin opgegeven en uitgebreid, na genoeg
afnemen , dat ze in 't wezenlyke meerendeels overeen komen , met de aengenonien leerwyze van hun , die het
rigtfnoer der Augsburgfche Confeste volgen; en wei inzonderheid met dezulken onder hen, die , in ene mindere
of meerdere mate , tot het zogenoemde Pietismus overhellen. Aen dit denkbeeld beantwoord bykans alles zo
volkomen, dat men , zich op deze verklaring verlatende ,
en vastflellende dat 'er gene andere bykomende Leer(Iellige en Betrachtlyke kundigheden in de Broedergemeente
voorgeftaen worden , de Broedergemeente dan moete aenzien , als ene Gemeente , die zich alleen van de Broederen Lutheranen onderfcheid , door enige Gemeentlyke inrichtingen en daerby komende gebruiken , wàeromtrent de
Leden der Broedergemeente onderling verbonden zyn ;
zonder dat zulks verder enigen invloed op het wezenlyke
der Leere Nebbe. - I-Iet is ook in dat licht , in 't
welk haerlieder Leerner, de Ferwaerde Spangenberg, (die
zyne Godgeleerde kundigheden geleidlyk en gemoedlyk in
een
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een welgeregeld zamehltel ontvouwt,) deze Gemeente tiitdruklyk plaetst. De Augsburgfche Confesfie is, gelyk hy
in de Voorreden meld , en blyft hare belydems ; en , in
zyne behandeling van 't Artykel der Christelyke Kerke ,
!aet hy zich, met betrekking tot de Broedergemeente in 't
byzonder, aldus hooren.
Dat , by gelegenheid van den uitgang eeniger Nakoelingen dèr oude Boheemfche Moravifche Broederen, uit
hun Vaderland , eenige nieuwe plaatzen gebouwd zyn ,
waar zich eene menigte, om hun Heil in Christus bekom
leiding, byeen-merd,nfchoGswderba
gevoegd, zich op de in de Heilige Schrift vervatte, en in
de Augsbutgfche Confesfie voorgeftelde , Leere van Jezus
en Zyne Apostelen , met elkanderen verbonden hebben ,
en. ter zorgvuldige handhaving van de goede order en Ker'
kelyke discipline t'famen eens geworden zyn; dit behoort,
naar ons inzicht, tot de zonderlinge werken Gods in onzen tyd. Zy zien zichzelven aan als een gering deeltje
der Kerke van onzen Heer% Jezus Christus hier op aarde ,
en bedienen zich , onder de befchermi'ng van hunne lieve
Overigheid, van de hen door onzen Heere Jezus Christus
zuur verworvene, en, buiten hunne verdienften en waar
hun gefchonkene vryheid , zodanig ,-dighe,orHm
met Gods woord overeenkomftig is , om elkanderen te
vet'betereu en op te bouwen. Doordien zy met de Kuangelifche Kerk, voor zo ver zy aan de Augsburgfche Confesfie vasthoudt, eenerly Leere hebben , zoo vinden zy
ook geene reden, om zich van dezelve te fcheiden; gelooven ook niet , dat zy van dezelve met recht kunnen afgezonderd worden ; nademaal de Augsburgfche Confesfie
Uitdrukkelyk leert, dat het onderfcheid der ceremonien en
gebruiken de Kerkelyke eenigheid en verbinding niet weg
-nemt."
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Prysverhandeling over de Ontaarding der Aardappelen , op
koste der Kasfelrye van ,eludenaarde , in den jasre 1781,
met den dubbelen Ferp; ys befchonken. Door P. J. VAN BA-VIGEM , Oud Heelarts van de Legers van Haare RoomsKeizerlyke en Koninglyke Majefeit, thans gezworen Heelen Vroedmeester van Stad en Lande van Dendermonde,
enz. Te Dordrecht by A. Blusfé en Zoon , 1782, in
gr. oftavo , 92 bladz.
Plantgewas is 'er, welks vruchtbaarheid zo groot,
Geenwelks
nattigheid in de Zamenleeving van zo veel aanvoedzel onder alle foorten van

belang , welks gebruik als
menfclien zo algemeen is, als de Aard-Appelen. -- Geen
wond er dierhalven, dat de aankweeking, en voortteeling,
van dit zo algemeen nuttig voortbrengzel der Natuu r, een
onderwerp is geworden , 't welk de aandagt der NatuurOnderzoekers en vert}andige Meufchen- Vrienden tot zig getrokken heeft. --- Geen wonder, dat, daar dit Plantgewas
aan zekere ontaarding onderhevig fchynt te worden , de
Heeres Hoogpointers der Kasfelrye van Audenaarde , als
door eene vaderlyke zorg geprikkeld , om , ten nutte en
welzyn hunner arme Medeburgers te Eirekken, de Keizerlyke eli Itoninglyke Academie van Konften en Weetenfchappen, tot Brusjel, aangezogt be-bben, om, ten hunnen koste, Benen dubbelen buitengewoonen prys voor te ítellen,
en te geeven, aan den geenen, die best, naar het oordeel
dier Academie, den aart en het hulpmiddel zal ontdekt heb
volgens het Programma ; nam: den aart en den oor-ben,
te verklaaren, van het kwaad, waar door het komt,-fprong
dgt heet Loof van den flard-Appel zig inkrimpt en krult ,
dus , voor 't meeie gedeelte , der plant zyne waare geaart.
heid en vrugtbaa; Beid beneemt, en welk liet hulpmiddel zoude zyn , om dit gebrek te verbeteren. De Opfteller
deezer verhandeling onderzoekt, ter beantwoording deezer
vraage, in het l:erile Hoofdtuk , den aart en oorfprong van
dit kwaad na te fpeuren. Ten dien einde, tracht by eerst
te bewyzen , dat onze hedendaagfche Aard-Appelen , de
Cyclamina der Grieken , Latynen en hranfchen niet zyn ;
maar dat zy als eene nieuwe vru§t, onder den naam van
Patatoes, Aard-Appel, uit Amerika tot ons overgebragt
zyn , en tracht hier uit de redenen en oorzaak af te leiden, waarom ons Aard-Appelloof zig, door den tyd , moet
inkrimpen en krullen , en als dan de plant haare waare
vrucht-
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vruchtbaarheid en geaartheid moet verliezen; en dit fchynt
ook niet vreemd te zyn , wanneer men overweegt, wat
onderfcheid 'er is , tusfchen Zuid-Amerika en ons Vader
dat het volftrekt een vreemd Plantgewas is ; wat-land;
tyd 'er verloopen is , eer zy in ons Land algemeen
bekend zyn geweest; dat zy reeds ontaard zullen geweest zyn , eer wy dezelve uit Engeland of Frankryk
gekregen hebben ; en eindelyk , dat het zeer waarfchynlyk is, dat de eerfte Aard-Appelen in Europa, doorplanten, zyn voortgebragt. - In het tweede Hoofdituk,
onderzoekt de Schryver het Hulpmiddel, om dit gebrek, te
verbeteren ; dit Geneesmiddel ligt eigeutlyk in den Moergrond, waar uit de Plant is voortgekomen. Na dat de
Schryver het Hulpmiddel zelf , om namentlyk het kwaad
voor te komen , heeft aangeweezen , deelt by ook nog
eenige Raadgeevingen meede, om dit Hulpmiddel lang in
zyne waare deugd en geaartheid te bewaaren.
.Handleiding tot de Phyfionomiekunde. Tweede Deel. Te
Dordrecht by A. Blusfé en Zoon , 1782. Behalven de
Voorreden, 242 bladz. in' gr. oEtavc.
deezer Handleidinge , van welker aart
T erenvoltrekkinge
inrigting wy , voor eenigen tyd, een genoegzaam
gegeeven hebben

(*) , fpoort derzelver Opbeller ,
verflag
in dit tweede Deel, de bronnen der Gelaatkunde na, ontvouwt derzelver kengronden, en baant voorts den weg ter
beoefeninge der Gelaatkunde, voor hun, die geneigd zyn,
om 'er zig cp toe leggen.
De Autheur vangt hier , ten deezen einde , aan , met
eene voorhelling van 't geen den Gelaatkundigen de haiid
bied , om in zyne poogingen te flaagen. Hiertoe behoort',
in de eerlte plaarze , de Pathognomie of Driftenkunde ;
voorts het fchoone of wanftaltige; de onderfcheidene trekken en plooien ic 't aangezigt ; de verfchillende temperamenten ; de dierenzweeming ; de verfcheidenheid van uiterlyke gehalte en voorkoming, in houding , gang, fpraak
en dergelyken ; de natiezweeming , zo in gedaante als in
fmaak en charaaer; de onderfcheiden weezenstrekken , en
het verfchil van de charaéters der beide Sexen , benevens
de familiezweeming. Ieder deezer byzonderhedern
is,
(*) Zie Algem. Vader!. Letteroef'. 1I. D. e1. 604.
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is , gelyk by opmerkt , niet altoos even gewigtig ; maar
zo min als men ílegts ééne alleen in 't oog behoort te
houden , even zo min heeft men flegts ééne enkele van
dezelyen te verwaarloozen. De melding hier van geeft
hem ook aanleiding om by dit alles gewag te maaken ,
van de verfchillende fchryfwyze .der menfchen , als, ware
dezelve mede eene bron der Gelaatkunde , die egter by
hem niet zeer in aanmerking komt.
Op deeze algemeene voorhelling, in welke de Schryver
zig wat korter of breeder over die gemelde bronnen uitlaat, volgt wyders Bene uitvoeriger ontvouwing. van die
geenen , welken een nader uitdruklyk verflag vorderen s
om iemand op derzelver geleide , als geregelde kengronden ,,te doen voortgaan lleezen zyn , het fchoone of
wanstaltige ; de temperamenten ; de dierenzweeming ; de
natiezweemmg ; de familiezweeming , en het onderfcheid
der Sexe. Elk hier opgenoemd Stuk wordt in deezen afzonderlyk behandeld, met aanwyzing hoe men daaromtrent te werk moete gaan , en wat men 'er, naar 't oordeel van den Schryver,, al of niet van te wagten Nebbe;
't welk de Authepr gewoonlyk zo voordraagt, dat het tevens ter aanpryzinge van de Gelaatkunde trekkei*
Tot eene proeve hiervan zullen wy, uit deeze Stuklten"#
den Leezer mededeelen , 't geen ons de Authent, nopens
de Kroost- en FamilIe-zweeming, of de gelykheid tusfchen Ou
en Kinderen, onder 't oog brengt.
-dern
„ 't Is , (dus vangt by aan ,) fchier niet z eerder, dat
kinderen de goederen hunner, ouderen overneemen , dag
dat zij ook hier of daar , in het een of ander opzicht ,
hun vorm, trekken en character oveterven.
„ Men zal zelfs zeer dikwijls , zo men op deze gelijk
heid of zweeming acht geeft, en die vervolgt, dezelve aan
verfcheidene kanten door volgende geflachten meer of min
zien voortzetten , en dikwijls zorgvuldig zien bewaard
blijven.
„ Ik kan dit gerust als een blijkbaar faElutn, en als eert
onloochenbaar verfchijnfel der natuur , bij mijne Leezereri
vooronderftellen.
„ Kroost- en familie-zweeming is dan die gelijkheid in
deze of Beene kenmerkende trekken , of in den geheeleit
Vorm van aangezicht ; en , met opzicht tot het charakter , die overeen emmingl, die men iii deze of geene hoedanmgheden van 't verland of van 't hart befpeurt , tus.
L
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fchen ouderen en kinderen , of tusfchen leden van dezelfde bloedverwantfchap.
„ Zeer dikwerf heb ik, op 't zien van geheel e familiën
of van verfcheiden leden derzelve , 't zij in leven of in
beeldtenisfen , mij in.deze fpeelingen der natuur, op eene
treffende en zeer leerrijke wijze, vermaakt.
„ Zie hier, Leezer! 't weinige, 't geen ik , nopens dit
Pluk heb kunnen opmaaken; en , ter verdere beproeving ,
uitbreiding en verbetering aan andere liefhebbers der Ge
-latkunde
overgeef.
„ Ik begin met deze waarneeming:
„ Vrij duidelijk is 't mij in 't oog gevallen , dat alle
mijne algemeene regelen, die ik, naar den loop der natuur
vooraf willende maden , uit verfcheiden enkele waartieemingen (per indthionem) wilde afleiden , bij de uitkomst
door ontelbaar veele uitzonderingen telkens weerleid wierden; zo dat de natuur, met opzicht tot die regelen, die
zij in het veroorzaaken van kroost- en familiezweeming
fchijht in 't oog te houden , minst van alle met eenige
vaste fchreden kan gevolgd worden.
„ Nergens fchijnen haare fpeelingen vrijer; althans voor
't menfchelijlk onderzoek moeilijker te zijn, dan hier.
„ Dan , mijn Leezer houde in 't oog , dat dit ziet op
dat geen, 't welk men van vooren nopens kroost- en famrl'iezweeming , zou willen oordeelen. Hier zijn alle bepaalingen en vermoedens van vooren , -die uien alleen uit
zeker gemaakte grondftellingen zou willen afleiden , hoogst
onzeker, bijkans louter fpel en bedrog.
„ Zo is 't bij voorb. ongerijmd, zonder dadelijke waar
daar zijnde kinderen , reeds door uit te zeg -nemigovr
Een zoon zou hier op vader of op moeder gelijken -gen. ;
dien trek in 't charakter van den vader of van de moeder
zal hij in zijn charakter overerven. Deze weezenstrek zal
niet overgaan , geene twee of zo veel geflachten kunnen
voortduuren , en andere fog, -tgelijke losfe gisfingen.
Dan , geheel anders is 't gefield, en 'er is veel meer
zekerheid en vasten grond te vinden ; wanneer men de
kroost- of familiezweeming dadelijk ziet en overtuigend
waarneemt, om dan uit die daarzijnde kroost- of familie
achteren gevolgen afteleiden tot den heer-wemingva
aart, tot talenten en charakter.
-fchend
„ Ik wil zeggen, dat men eene hlijkbaare gelijkheid in
vorm of trekken met vader, broer, oom of andere bcfpeuren„
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rende, men dan Beenzins behoeft te vreezen , om bij zulk
een kind het tegengellelde van aart en charakter te zullen
ontdekken.
„ Dirt laatfte mag ook eigenlijk Gélaatkunde heeten ;
daar wy 't eerf''e beter als een (problema) vraagiluk voor
de eigenlijke natuurkunde , met opzicht tot de voortteeling, moeten houden.
„ En hoe weinig zijn nog de vorderingen, die men in
't fluk der voortteelinge gemaakt heeft! Hoe wijd.
uitloopende, hoe vol(treekt onzeker de verfchillende flelfels,
die ons de beste Natuurkenners over dit moeilijk onderwerp van tijd tot tijd geleverd hebben.
„ Zeker, men is 'er nog zeer verre af, om dit geheim
aan de Natuur te ontwringen.
„ Zelfs de groote vraag : werkt de inbeelding der moe
vrucht; zo jaa, in hoe verre, en naar welke-deropha
regelen gefchiedt dit-?
„ Eene vraag , van welker beantwoording zeer veel in
de kroost-zweeming afhangt, heeft nog op ver na die ge
klaarheid en zekerheid niet, die men hier gaar•-noegzam
ne, ter bevordering der menschkunde, bezitten zou.
„ Zo 't waar is , en algemeen doorgaat„ 't geen men
met eenen hoogen graad van waarfehijnlijkheid vermoedt ,
dat , wanneer de moeder eene groote en levendige kracht
van inbeeldinge bezit , en die met de liefde i of met de
vreeze, voor haaren echtgenoot vereenigt , zulks dan het
beeld van den vader voortplant , dan is 't juist deze omftandigheid , welker onzekerheid ten minfile voor 't grootfte deel noodwendig, van vooren, ook eene gantfchelijke
onzekerheid over de gelijkheid der kinderen verbreiden
moet.
„ Het grondgeflel der ouderen , uit- en inwendig be
fchouwd, hunne gewoone denkwijs en charakter , ook de
beelden die zich de moeder bij de eerfte wording van de
vrucht levendig vertegenwoordigt, bellist zeer veel nopens
den vorm, de trekken, en 't charakter der kinderen; maar
naar welke regelen , naar welke vaste en geene uitzonde
lijdende gronden? Hier is 't, dat wij de wer--ring
king der Natuur best van achteren waarneemen ; en waar
men dezelve van vooren willende vermoeden , van vooren
idealen willende fchetfen ,bij de uitkomst, op eene verbaazende wijze , aan allerlei misleiding worden blootgefteld.
„ De inbeelding , de fmaak , de vermaaklust, en al 't
overige bij zwangere vrouwen , in hunne oilderfcheidene
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dragten zo zeer verfchillend zynde , hoe natuurlijk moet
dit niet zeer verfchillend werken op haare eeríte vrucht ,
immers geheel anders dan op de volgende?
„ De zeer verfchillende wegen der natuur, de duizend
ontelbaar veelerlei oorzaaken -vouwigenéf,lta
die op moeder en vrucht, geduurende de ontwikkeling van
't grondvormeerfel, zo aanhoudend werken; maakt dit alles
het niet tot de uiteríle vermetelheid alle verfchijnfelen ,
hier met zekerheid , te willen oplosfen ; en nog dwaazer
den weg der Natuur, die zij in de kroost-zweeming houden zal , van voeren met eene Route eu vermetele hand
te willen bepaalen ?
„ Aan welke trapswijze , fchier ongelooflijke veraudering , de phijfionomiën der kinderen zijn blootgetield, is
eene andere aanmerking , die hier zijn plaats behoort te
vinden 1
„ Bij al deze verandering kan men echter zeer zeker
vasttellen , dat , zo wij den grondvorm , bij voorb. van
twee kinderen, weezenlijk en in 't oogloopend van elkander zien verfchillen, al de verdere ontwikkeling van 't ge.
laat niet zal kunnen veroorzaaken , dat deze kinderen ,
groot geworden zijnde, in de profilhjn van hunne aangezichten met elkander zullen instemmen.
„ 'Er zullen altijd , ook dan nog , duidelijke fpooren
van dit vroeger verfchil in hunne grondtrekken overig
blijven.
„ En 't is dit weezenlijk verfchil In den grondvorm of
in de trekken van 't aangezicht der kinderen, 't welk, gevoegd
bij hunne ongedwongenheid, (geen onnatuurlijke veinskunst
kan hier de pooging vermoeilijken ,) den Gelaatkenner in zeer
veele opzichten in ílaat (telt , om in het kind den toekomenden man te zien , om aanleg tot talenten en charakter
of tot hecrfchende neigingen met grond te vermoeden.
Zo hij voorzichtig en met kunde te werk gaat, zal
hij maar zeer zelden misten, in reeds dan de gefchiktheid
of de nadering tot deze of geene bloedmengeling, (temperament) uit het voorkomen optemaaken.
„ Zeker, dat kind, dat in zijnen volgenden leeftijd de
rol van eenen cholericus zal fpeelen, zal zich ook in zijne
kindsheid ons reeds eersen geheel anderen vorm , en andere trekken duidelijk doen zien, dan andere kinderen , die
in vervolg van tijd een heerfchend phlegmatick, of fauguinisch geftel in alle hunne bedrijven zullen vertoonen.
„ En vreesde ik hier niet voor misveriland, misbruik of
ver.
„
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verkeerde gevolgtrekkingen , dan zou ik van kinderen ,
wier trekken vroeg zeer zagt, rond en bevallig zijn, wier
hair naar 't blonde helt, en niet blaauwe of licht groene
oogen, en met zagte wenkbrauwen voorzien zijn, alle reden hebben te vooronderllellen , dat zij groot geworden
zijnde, geenzins cholerici, of niet licht melancholici, worden zullen.
„ Bij kinderen van dit foort zij 't vooral de hoofdzaak,
om tegen ligtzinnigheid, tegen allerlei overdaad, tegen eene
verregaande drift tot vermaak of tot gemaklust in tijds te
waaken.
En daar mijn Leezer geenzins die waarheid zal kunnen betwijfelen, dat 'er, bij al de verandering, die 't gelaat van kinderen ondergaat , echter zeer veel overeenkomst tusfchen de trekken van 't kind, gevonden wordt , en
tusfchen die, die 't zelve, man geworden zijnde, bezitten
zal ; en 't voor hem , die 'er zich gezet op toelegt zeer
wel mogelijk zij, om op 't zien van 't kind zeer veel van
den toekomenden man met eenige zekerheid te verwachten; hoe zeer moest dan de gelaatkundige kennis der kinderen niet de uiterfle oplettenheid van ouderen en allerlei
leermeesteren gaande houden, om uit het gelaat en 't voor
dier kinderen, die zij behandelen , dieper in de-komen
kunde , niet Hechts van hun charakter, maar ook van liet
grondgeftel , van de talenten en vatbaarheden van hunne
kinderen intedringen ; ten einde met een te gewenschter
gevolg hunne maatregelen, waarfchuwingen en lesfen naar
dit alles interichten.
„ Dan , zeker zou men zich veel minder vergisfen en
veel gelukkiger zijn in den levenstaak zijner kinderen te
beflisfen ; en daar naar hunne plooien en omllandigheden
van tijd tot tijd behoedzaam interichten.
„ Zou dus Bene weetenfchap , die recht(lreeks ook dit
allergewigtigst voordeel in de betere vorming van 't menschdom bedoelt , de oplettenheid en de voorzichtige nafpooringen der Geletterden niet veel eerder verdienen , dan
hunne fomtijds fcherpe , althans zeer te onrecht gebezigde fpotternijen?
„ Ik eindig dit zo belangrijk onderwerp nog met eenige
aanmerkingen.
„ Schoon wij met opzicht tot de kroost-zweeming waarneemen , dat het beeld en 't charakter der vaders doorgaans 't íterkst overgaat in de dochters; en dat der moeders
Lg
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ders in de zoons, gaat dit echter in 't geheel niet in alle
gevallen door, maar lijdt zeer veel uitzondering,
Dikwijls vond ik 't geheel anders.
„ Offchoon ik echter in zoons , die voor 't grootfte deel
vaders phijfionomie, en 't charakter van hunne vaders hadden overgeërft , echter doorgaans , in enkele bijzoriderheden, fpreekende overeenkomst gevonden heb, met deze of
Beene treffende of zonderlinge zijde van 't charakter hunner moeders.
„ De geheele vorm, 't profil, het voorhoofd, de neus,
de lippen en de fluitiug van den mond zijn alle hoofdplaatfen, vooral het voorhoofd en de mond, waar wij de wijze en de trekken dier kroost- en familie-zweeming doorgaans duidelijk bemerken.
„ Dat geen , 't welk in de phijfonomie van ontwikkelde
of volwasfene menfchen fpreekend is , en blijkbaar 't een
of ander aankondigt, is, zo wij 't in eene verkleinde evenredigheid bij kinderen reeds duidelijk zien doorf'raalen , de
algemeene fleutel , en wijst ons doorgaans fpoedig den weg
tot het ontwikkelen, en 't verftaan van hunne kinderlijke
phijfionomien."
By het afhandelen van de kengronden , met de vereischte onderrigtinge , nopens derzelver gebruik, voegt de Autheur nog een verflag van de hulpmiddelen ter bevorderinge der 'Gelaatkunde ; waaraan by wyders hegt , eene be.
fcheiden verdeediging der Gelaatkunde , tegen eenige beu
bedenkingen, in 't Genees- Natuur en Huishoukundig-fche
Kabinet geplaatst ; befluitende voorts deeze zyne Handlei
gemengde aanmerkingen , die grootlyks-dingmetlyk
tot het voorheen gezegde betrekking hebben , en ter ophelde'ringe van 't zelve dienen. 's Mans fchryfwyze
over deeze betwiste Weetenfchap is oordeelkundig ingerigt, en zeer wel gefchikt, om de Beoefenaars van eenige
glthans buitenfpoorige uiterften te onthouden,
J.
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Izigtigheid beoefend moet worden, zal men 'er wel in flaagen. Ze heeft, gelyk zyn Ed. te regt aanmerkt, vry wat
overeenkomst , met de Semiotica der Geneesheeren , of
hunne kennis van de Ziekte - tekenen ; die zekerlyk, wanneer ze naar den eisch behandeld wordt, haare nuttigheid
heeft. Men kan des de Gelaatkunde niet als verwerpelyk
befchouwen; maar ze moet niet los heen behandeld worden. De Hoogleeraar brengt hier deswegens verfcheideu
oordeelkundige bedenkingen te berde, en pryst date de Gelaatkunde als eene nuttige weetenfchap aan. Zy, die des
Hoogleeraars lesten volgen , zullen zig , vertrouwen wy ,
wel voor buitenfpoorigheden wagten ; en Reeds net oordeel onderfcheid maaken , tusfchen al of niet beflisfende
tekens; beftendig in 't oog houdende , dat zy, die in eene
kunst regt ervaaren zyn , nooit op een wankelenden voet
voortgaan, maar in zaaken, die ze sliet wel doorzien, hun
oordeel voorzigtig opfchorten.
Hollands Rijkdom. Het Fransch ontwerp gevolgd. Iíet
Werk zelf, geheel veranderd , merkelijk vermeerderd , en ran
verfcheiden mis,(lagen gezuiverd, door Mr. ELIAS LUZAC,
Advocaat voor den Hove van Dolland , Zeeland en Westvriesland. Vier Deden. Te Leiden by I,uzic en van
Damme. In gr. octavo.
et de afgifte van het eerfle Deel , hebben wy den
Leezer een verflag gegeeven , van liet bedoelde en
M
de aanvanglyl e uitvoering deezer veranderde, vermeerder-

de en verbeterde Nederduitfche uitgave van het Franfche
Werk, getyteld la Richesfe de la IYollande (*). En wy
kunnen nu , by de voltooijing van liet zelve, met de af,gifte van liet vierde of laatfte Deel (t) , den Leezer be,
r ib
(*) Zie Alg. Vad. Letteroef. I. D. bl. 579.
(t) Van het tweede en derde Deel , is voorts geene byzondere melding gemaakt ; om dat we , by de uitgave van liet
tweede, reeds verwagtten, dat het derde en vierde Deel eer
zou volgen , 't welk wy , op de ontvangst van het der--lang
de , ten aanzien van het vierde Deel , nog meer te gemoet zagen. Het Werk is van meerder nafleep geweest , dan de
Heer en Mr. Luzac zig voorgesteld had ; daar by , in zyn
voorafgegeeven berigt , het tydsverloop bepaalde op ongeveer
zestien maanden.
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rigten , dat de verdere voltrekking zo wel aan den aanvang
beantwoorde , dat het diestyds gezegde deswegens op het
geheele Werk , als behelzende een aantal van leezenswaardige bedenkingen, met opzigt tot onzen Koophandel,
toepasfelyk gemaakt moge worden ; des het genoeg zy,,
nu nog kortlyk het algemeene beloop te melden.
In het eerfte Deel van dit Werk , ontmoeten we een geíchied- en oordeelkundigverilag van den Raat van onzen Koophandel en Zeevaart , zints den vroegEten tyd , tot op de
Muntlerfche Vrede; 't welk in drie 1loofdftukken afgehandeld wordt. De twee eerfte Hoofdthukken gaan , eerst
over de Scheepvaart, en vervolgens over den Koophandel
der Hollanderen, van de oiudile tyden af, tot op de vre
vereeniging tier Nederlandfche Gewesten , tot een gemeenen Burgerllaat, zo met betrekking tot de Visfchery en
den eigenlyk gezegden Koophandel , als de Fabrieken. En
hier op wordt , in het derde Hoofd(luk , dit onderwerp
nagegaan, tot op de Munflerfche Vrede; met eene byzon,
dere befchouwing van de Opkomst en den Staat onzer
Oost- en Westindifche Maatfchappyen ; van den Levant
fchen Handel ; van de Noordfche Visfchery en Koophan'
del ; van de Manufa6tuuren ; van den Handel op Enge
Spanje , Portugal en Duitschland; mits -land,Frky
-gadersvnht opagdenhvop
andere.
Het tweede Deel brengt ons , by den aanvang , onder
't oog , den ooríprong en de oprigting onzer Admiraliteiten , met een nevensgaand verflag van de Zeemagt van
den vereenigden Staat, zo zedert de beroerte tot de Munflerfche Vrede , als na dezelve. En verder wordt de opgemelde befchouwing van onzen Koophandel en Zeevaart
Voortgezet, door den volgenden tyd , zedert de Munifer.
fehe vrede tot aan onze dagen. Hier in komt ons voor,
de aanwas, bloei en 't verval van onze Oost- en Westindifehe Maatfchappyen ; de beginfels , opkomst , bloei en
tegenwoordige Raat van Suriname, de Berbice, Es1equebo
en Demerary; de vaart en handel op Curacao, St. Euftatius, en andere Westindifche Gewesten ; de Haring- Walvisch en Kabbeljauwvangst; de flaat van den Koophandel
der Vereenigde Gewesten in Europa ; de Koophandel in
a6ien , effe&}en enz, ; het vaaren op vragt; mitsgaders de
flaat der Fabrieken en Manufaftuuren , in dat tydsverl<iop.
De Heer en Mr. Luzac , in deeze twee eerlle Deden
den aanwas van onzen Koophandel en Zeevaart ontvouwd,
en
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en voorts een verflab van derzelver verval in de laatere
dagen gegeeven hebbende , fchikt wyders het derde Deel
tot het nafpooren der oorzaaken van de opkomst, aanwas
en bloei van Scheepvaart en Handel onzer Gewesten, benevens der oorzaaken van derzelver toeneemen , na het
oprigten van den Vereenigden Staat. En hierop bepaalt
zyn Ed. zig in het vierde of laatfile Deel , eerst, tot het
overweegen van de oorzaaken, die onzen Handel en Vaart
hebben doen vervallen , en eindelyk tot het aanwyzen der
middelen , die , zynes oordeels , best gefchikt zyn , om
onzen Handel en Vaart weder op te beuren , en dezelven
den voorrang op die van alle handeldryvende Volken te
doen bekomen. Het een en ander is vergezeld van ver
-fcheidnBylag,trophedinbvstga
het bygebragte ilrekken. Wy oordeelen onzen Leezeren den meesten dienst te zullen doen , met hun , in
Rede van eene enkele byzonderheid , eenc opgave van de
hier aangeweezen oorzaaken en middelen voor te draagen;
't welk ons het hoofdzaakelyke beloop der twee laatfle
Deelen onder 't oog brengt.
I. De oorzaaken , die den handel en de fcheepvaart by
ons , voor dat de thans Vereenigde Gewesten zig van liet
graaflyk gezag hebben ontilaagen , zo fterk hebben doen
toeneemen , zyn , zegt onze Autheur, voornaamlyk de vol
-gend.
„ 1. De onvruchtbaarheid des gronds en de gelleldheid
der bouwlanden. 2. De nooddruft van het leven ,
en de noodzaaklijkheid, om daartoe middelen uit te deniten. 3. De krijgsverrichtingen der Romeinen in Gallië. g.. De gelegenheid des ?ands , voor zoo verre
het aan de zee , en aan de uitwatering van rivieren, gele
gelegenheid des lands, voor zoo verre-genis.5D
het tusfchen het Noorden en Zuiden , of anders tusfchen
het Oosten en Westen, van Europa ligt. -- 6. De krijgsverrichtingen der Romeinen tegen de Germaanen , en derzelver fchikkingen tot het gemakkelijker overvoeren van legerbehoeften ets andere goederen. 7. De burgerlijke
beroerten in Frankrijk , federt den dood van Clovis, t('t
dien van Clotaris. 9. Het verval van den koophan
handwerken in Frankrijk, door die rijks beroer--deln
ten veroorzaakt ; en het overgaan van dezelven , en van
neeringdoende luiden naar onze gewesten. 9. De
verdeeldheid en burgerkrijger onder de afftammelingen van
Karel den Grooten. io. De zorg, welke de Graa1. S
vul
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ven hebben gehad , om den handel, zoo door verbonden met
andere Vor(len , als door het verleenen van vrijdommen van
íchattingen en belastingen, te beguntligen , als mede de
noodzaakelijkheid , in welke zij zich van tijd tot tijd bevonden, om die te verleenen. ii. De invloed van
het kerkelijk gezag op het wereldlijk heftier. — 12. De
zorg , welke de (leden hebben gedraagen , om den koop
te bevoordeelen , en daartoe-handelfcpvrt
voorrechten en vrijdommen te verkrijgen.
13. De
bordering in de zeevaart.
14. De oplettenheid der
Hollanderen, om zich de gelegenheid hunnes lands ten nuts
te te maaleen. 15. Eene alleríliptfie zuinigheid en
Ipaarzaamheid , in al het geene tot den handel eenigzins
betrekking had.
i6. De naijver van andere volken,
die zich op den koophandel toeleiden.
i7. De algemeene zucht onder de ingezetenen, om zich op den kooptndel toe te leggen. i8. De befcherming aai: de
cheepvaart en den koophandel ten allen tijde verleend. —
i9. De burgerlijke vrijheid , voor zoo verre die bef{aan
heeft, in het vermogen, om, naar goedvinden , over zijne
g ;edíeren te kunnen befehikken ; zoo bij leevenden lijve,
als bij uiterften wille; in niet onderworpen te zijn aan het
opleggen van willekeurige lasten en fchattingen ; in het
voorrecht van ter zaaks van misdaad nergens anders dan
voor zijnen dagelijkfchen , ordinairen en competenten rechter te kunnen betrokken worden, en van denzelven niet
te mogen onttrokken worden. 2o. De weinige gele
geldmiddelen aan vaste bezittingen te beftee--genhidva
den, en elders te beleggen; en de noodzaakelijkheid, daar
uit voortvloeiende, om die in den koophandel , manufactuuren , fabrieken en trafieken te bedeeden, — ri. De
werkzaamheid en lijdzaamheid in 't heftier van den koop
overdaad en pracht;-handel;fkrigvdel
de natuurlijke neiging tot het eenvoudig leven ; niet be.
fmet te zijn met het wanbegrip, dat het drijven van koop
(trekt , en bovenal de goede trouw in-handeltor
't koopmanfchappen. — 22. Het overleg , om de manu.
facluuren , en trafiekwaaren met de minfte kosten allerdeugdzaamst te manken. — 23. Het bekomen van kort
en overtoogen recht."
II. De oorzaaken , die medegewerkt hebben, om onzen
Handel en Scheepvaart nog meer te doen toeneemen , fe_
Bert den opftand tegen Spanje , zyn , volgens onzen Autheur , de voagenden,
,, T,
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,,, t. De oorlog tegen Spanje , het fluiten der Unie tusfchcn de zeven Vrije Gewesten daar uit ontslaan , en de
veroveringen, tot welken deze oorlog en deze Unie gelegeilheid gegeeven hebben. 2. De vermeerdering van
voorwerpen van vaart en koophandel , uit dien oorlog
en veroveringen geboren. 3. Het oprichten van•
Maatfchappyen van vaart en koophandel , alleen bekwaam ,
om groote en wijduitge[trekte onderneemingen te doen.
4. De verandering in onze vaderlandfche ítaatsgefteltenis, uit dien oorlog voortgefprooten. 5. De invloed van het fladhouderlijk gezag op het algemeen beftier
van 's lands zaalsen. 6. Het belang van verfcheiden Mogendheden, om het huis van Oostenrijk te verkleinen ; en om tot dien einde ons in de bevordering van
vaart en koophandel gunstig te zijn. 7. De geduurige waakzaamheid der Heeren Stadhouderen , van hunne
Hoog Mogendheden , en van andere Leden der Regeering,
voor alles wat het weiwezen en bloei van vaart en koop handel bevorderen konde.
a. De voortreffelijkheid
onzer fladhouderlijke Staatsregeering.
9. Het aanzien, het welk de Vrije Staat , zedert den opftand tegen
Spanje , als eene onafhangelijke Mogendheid , onder alle
ede Mogendheden gekregen heeft.
to. De verbonden
en verdragen niet vreemde Mogendheden gemaakt.
ar. De fl:andvastigheid onzer voorvaderen in liet uitvoeren
hunner befluiten , en in het vervullen hunner verbintenisfen .
I2. Het vertrouwen der vreemden op de goede trouw der Vrije Nederlanderen, in alle hunne handelin13. De hulp aan vreemde Mogendheden toegen.
gezegd en verleend.
14. Het vertrouwen der ingezetenen en der vreemden op het goed beleid en beftier van
's lands zaaken , en op de wijze flaatsregclen , daar in
aangenomen en gevolgd. ------ I^. De vrijheid, zoo tiet
betrekking tot het burgerlijk leeven , als inzonderheid met
opzigt op het oefenen van eenen godsdienst. — i6. De
geloofsdwang in andere landen geoefend , en in 't bijzouder ook het intrekken van 't Edik van Nacates. -- t?.
De aanwas van vermogen van den Vrijen Staat , en daar
uit geboren zeemagt. - i8. Het voorzigtig beleid der
0. en W. I. Maatfchappijen en hunne onderneemingen en
handelingen, en verder gedrag ten aanzien der Indiaanfche
Vor(]en en Volken. 19. liet aanleggen van volkplantingen , met naame Suriname , BBerbice , Esfeduebo ,
Demerarij. — 2o. liet opilapelcn en bijeenbrengen van
alle íborten van goederen en kc,ortnanfchappen , uit ee
VIL
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vier doelen van onzen aardkloot in onze gewesten. ---2r. I-Iet vaaren op vracht. — 2a. De Negotie in Comwisfie. — 23. Het uitfluitend bezit, en de daaruit voort
handel der fpecerijen. 24.-fpruitendl
De weelde en pracht , zoo bij ons als bij de nabuurige
volken. 9.5. Het verval der manufac`Iuuren en van
den koophandel in Spanje en Portugal. 26. Het vermeerderen van geld in onze gewesten, en de laage intrest
daaruit voortfpruitende. 27. Het gemak, liet welk
de rivieren , de grachten , vaarten en binnenwateren aan
den binnenlandfchen handel, wisfeling en overzending van
koopgoéderen toebrengen ; en het uixhaalen van kosten ,
welke 'er anders op zouden vallen. 28. Het recht
van den Vrijen Staat om meester te blijven van de Schelde. .29. Het gemak om ten allen tijde gereed geld
te kunnen vinden. -- 3o. De Wisfelbank. — 31. Het
Kasfiers beroep. — 32. De Asfurantie. --- Het
fpaarzaam overleg , zoo in het leeven , als in het bedrijf
van den koophandel. 34. Het acht geeven op bekwaamé luiden, tot den dienst en gebruik van den lande."
III. In de derde plaats komen hier in overweeging de
oorzaaken, welken den Koophandel in de laatfile dagen in
Holland hebben doen vervallen, die de Heer en Mr. Luzac
voornaamlijk tot de volgenden brengt.
„ 1. De aanhoudende vermeerdering van lasten , en
daaruit voortfpruitende duurte der middelen van bethtan ,
der arbeidsloonen ; en de vermeerdering van ongelden in
het- drijven van de fcheepvaart en koophandel, zoo binnen
onze gewesten , als in onze buitenlandfche bezittingen.
2. Het vermeerderen van kooplieden in verfchillende Startten, daar het beroep van handel te drijven eertijds
dat aanzien niet had , het welk het nu heeft , en derzelver poogingen om rechtstreeks te vaaren en te handelen.
3. Het verband , het welk 'er is tusfchen de ver
takken van koophandel , en door welken het-fchilend
verlies van eenen tak altoos dat van een ander na zich
4. Het invoeren van oostindifche waaren en
íleept.
manufa&uuren, 't welk het gebruik van I:uropeïfche heeft
g. De hindernisfen, welken het
doen afneemen,
heffen der lasten aan den koophandel toebrengt. 6.
De weerzin , welken braave en gegoede Ingezetenen voor
het beroep van Manufacturier, Fabrikeur en Koopman krij.
gen. 7. De neiging of noodzaaklijkheid om flinkfche wegen te zoeken , ten einde het betaalen der belas
te ontduiken ; de oneerlijke begrippen , welke daar--tinge
mede
-
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mede verzeld gaan ; en liet gebrek van oprechtheid en
goede trouw , tot welke dezelve in het drijven van den
koophandel aanleiding geven, welke die geenen, die naauwer van gemoed zijn , den koophandel doen verlaaten.
8. De verandering in de Conflitutie van onze Regeeringsvorin gebragt , door het vernietigen van het Stad
g. Het niet onderhouden van eene nood-houderícap.
kwellingen -zakelijL,ndZmagt.oDe
welken onze fcheepvaart en koophandel geduurig hebben
geleeden, en de nadelen, welken door vreemde Mogendlieden aan onze algemeene vaart , koophandel en manufactuuren zijn toegebragt. ii. Het verminderen van
ons aanzien bij de vreemde Mogendheden , en 't verliezen
der voordeelen van koophandel daardoor veroorzaakt. -ia. De verfchillende belangen en inzigten der leden van
den Staat_, en het gebrek van eendragt daaruit fpruitende.
13. Onze oorlggen met Engeland , Frankrijk, den
Sisfchop van Munt r, en dien van Keulen. — 14. Gebrek aan verbintenisfen met vreemde Mogendheden. -15. Het verval van onze Oostindifche Compagnie.
i6. De weinige oplettendheid op lieden van bekwaamheid
en verdienícen ; de weinige aanmoediging , welke aan dezelven gegeeven word ; en de wijze , op welke men tot
17. De vorderingen, welken de
bedieningen komt.
vreemde volken , en inzonderheid de Engelfchen , in de
vaart en koophandel gemaakt hebben. — 18. Het verval
19. De onkunde en onbedreevan onze Colonien.
venheid der geenen , die 't bewind over onze Colonien
hebben , en 't bejaagen van bijzonder eigen belang , in
plaats van 't algemeen belang, op 't oog te houden.
o. Zwakheid in het gebruiken van middelen om de kwaade pratijken , ilinkfche handelingen en boze bedriegerijen
uit den koophandel te weeres.
2i. De neiging tot
al te groote onderneemingen , en het niet genoeg letten
2,2. Het bevorderen van
op alle de omftandigheden.
de vaart en koophandel der vreemde door de groote Credieten welken fommigen onzer kooplieden hun geeven.
2g. Het verval der godvrucht en goede zeden onder de ingezetenen. aq.. De overmaatige kosten ,
welken de Commisfionarisfen hunnen lastgeevers in rekening. brengen. 2s. De menigte van Bankbreuken.
i6. Het verloopen van bekwaam arbeidsvolk.
27. Het ventjaagen met koopgoederen. — a8. Het overgaan van de geheele fcheepvaart en koophandel tot eenige
wei.
---
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29. Het weinig belang , In kuttY
weinige plaatfee.
digheden , tot het vaderlandsch welweezen betreklijk, ge.
field."
IV. Wat eindelyk aangaat de middelen, welken medewerken kunnen tot verbetering van Vaart, Koophandel en
Manufatuuren; deezen komen, naar de optelling van ©nzen Autheur, in 't kort op de volgende uit.
„ i. Het handhaaven- der tegenwoordige Regeering-vorm onzes Vaderlands. Q. De Vaart, Koophan
veel mogelijk y van lasten te ont--del,Manufé'trzo
heffen, en daartoe een Porto Franco in te (tellen.
g. Het tegengaan van fluikeryen. ----..— 4. Het invoeren
en vermeerderen van Belastingen, welken niet vallen ten
bezwaar van den Koophandel, maar voothaamlijk op voorwerpen van pracht en weelde; op zaaken die men ontbeeren kan. 5. Het verleenen van bijzondere gunden
en vrijdommen aan de Fabriekeurs, en zulken, welke aan
de Fabrieken te pas komen. 6. Het aanleggen van
Fabrieken en Trafieken ten platten lande vrij te lasten.
-- 7. Het draagen van inlandfche Fabrieken te handhaaven. 3. Het aanmoedigen, begunfligen, verbeteren van 's Lands Coloniën, en daartoe inzonderheid de
middelen te gebruiken , welke het welzijn van eeuen 13urgerthat bevorderen; en bovenal te zorgen voor harre vei
voor eerre goede adminifiratie van de juttitie ; en-lighed,
alle flinkfche wegen, kwaade trouw, onderdrukkingen en
mishandelingen tegen te gaan. 9. Het verkiezen
van bekwaame, kundige en eerlijke lieden, in zaaken zoo
van, hooger als van laager bewind.
io. De goede
trouw te doen herleeven.i.
De wetten op liet
lrtnkbreeken te doen nakomen.
t2. Aan obligatiëtn
of andere verbandbrieven, bij welke geen vaste goederen
verbonden worden , het voorrecht van preferentie te ontzeggen , hoe zeer de veertigfile penning daarvan betaald
mogte zijn. i %. De finkfche fireeken der woeker.
asren te beteugelen , en dezelve niet onder zaaken van
koophandel te laaien doorgaan.
14. Het wcercn
van Marsdraagers, Pakkedraagers, Kraamers en diergelijke
Ventjaagers. --- 15. Verfcheiden aanmoedigingen en
fchikkingen, door den Heer VAN DEN HEUVEL aangewee•
zen, [welken onze Autheur in dit Werk breeder meldt.]
i6. Het onderhouden van verbintenisfen tiet vreemde Mogendheden. -- 17. I -Iet bevorderen van weetenfchappen; het achten en beloonen van verdienflen. iS. Het
---
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18. iet vermijden van oorlog. i9. Het bef'endig
aanhouden van eene krijgsmagt, zoo te water als te lande,
en het verleenen van eerre be{lendige befcherming aan de
Vaart, Koophandel en Coloniën."
De Heer en Mr. Luzac geeft ons, op het afhandelen
van ieder deezer vier hoofdzaaken,zodanig eene beknopte
zamentrekking van het door hem bygebragte, met aan
welken men ieder artykel-wyzingedrbla ,op
behandeld kan vinden; waardoor by den Leezer gene gemaklyke handleiding verleent.
Het Werk dus ver doorbladerd hebbende, ontmoetten
wy nog eetje Nareden, in welke zyn Ed. af eheid neemt
van den Leezer, met denzelven kortlyk te berigtén, wat
hem bewoogen Nebbe om dit Werk te onderneemen, err
welken weg hy in de uitvoering daarvan ingeflaagen zy.
By die gelegenheid klaagt hy over eenige fmaadlyke behandelingen, die hem door zommige Schryvers aangedaan zyn;
waar mede wy ons niet behoeven op te houden; dan daar
hy ook tevens iets tegen ons, als Schryvers der Letteroefeningen, heeft, vordert zulks nog een kort woord.
Toen wy, met den aanvang van dit Werk , van 't zelve
gewaagden • hebben wy 'er over geoordeeld , gelyk wy
ook nu doen , en 'er met eene algemeene goedkeu
verwondering-ringvaefpok;dswmtuierf
in deeze Nareden leezen , dat de Heer en RMIr. Luzrtc opmer-ke, dat zijn arbeid, naamlyk niet betrekking tot dit Gefrhrift , want dat is in deezen het onderwerp , aan de
Schrijvers der Vaderlandfche Letter- Oefeningen, minder belaaagt, dan andere Gefcl:riften, de Post an den Nederrhijn
bij voorbeeld. Zyn Ed. maakt dus eene vergelyking, welke
hier zo min te paste komt, als het vyfde rad aan een wagen; gemerkt dat Staatkundig Papier, over de tegenwoordige omflandigheden , geen Stuk is, dat in vergelyking
komt, by een Gefchrift over den Koophandel. Dit is derhalve in zyne foort niet dan wartaal, welke geene verdere
beantwoording verdient. En even min doet hier iets ter
zaake, de daarbygevoegde fteiling, op ons overgebragt;
men gewent ongevoelig aan de fpijzen , welken men dage
eet , en men verkiest die daar men aan gewend is:-lijksch
even zo goed toch kan men zeggen: „ men denkt ongevoelig, zo als ons belang, of uitzigt op ons belang,
„ van ons vordert, en men neemt ligtlyk iets aan , dat
„ daarmede overeenkomt." Doch zetten van dien aart
doen ter wederzyde niets af. Niet minder vreemd doet
het one hier te leezen, JVzj moet4n over den Jmaak niet
tsris-
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twisten: dit toch komt wel te fade in 't beoordeelen van
flukken van vernuft, maar niet in 't beoordeelen van 't
behandelen van zaaklyke onderwerpen, daar niet de finaak
in de manier van uitvoering, maar de bondigheid van bewycen, alleen geldt. De Heer en Mr. Luzac is des hier
het fpoor geheel byster. Wat wyders zyne aanmerking nopens den Heer Wagenaar , en ons gezegde , tot
dien Heer betreklyk , aangaat , 't geen we diestyds gezegd
hebben, is eene zo handtastelyke waarheid , dat zyn Ed.
de kragt daarvan nooit zal verbreeken: nadien het bekend
is , dat de Heer Wagenaar niet behoorde onder dat flag
van Schryvers , dle over alles uitweiden wat hun voor
maar als een gezet Schryver .zig tot zyn bedoelde-komt;
onderwerp bepaalde. Ook- waagt zyn Ed. het niet , om
de ongegrondheid van ons gezegde aan te toonen : alleen
(lat de Heer Wagenaar iets gedaan zou-Iykeischt,
hebben 't welk buiten zyn plan was : een buitenfpoorige
eisch waarlyk ! Voor 't overige is de minagting , welke
Luzac voor Wagenaar voedt , niet in flaat om den roem
van een Man te bezwalken , die, fchoon zo min als eenig
ander beroemd Historiefchryver vry van misslagen , eerre
te gevestigde agting heeft, dan dat zyn Ed. die zou kun
doen verminderen : hier toe zou een Man van meer-ne
kunde en verdien(te dan zyn Ed. vereischt worden ; en
van dien zou men nog verwagten, dat hy 't op eene
meer oordeelkundige wyze zou doen. Wy hebben
ons , over den ganfchen fchryftrant van den Heer en Mr.
Luzac in deeze Nareden, grootlyl:s verwonderd, als niet
overeenkomilig met zyne gewoone fchryfwyze ; doch liet
blykt alomme , dat zyn Ed. dezelve in eerre groote ver
heeft , en dan is gemeenlyk-voeringadftchv
het oordeel van huis, enz.
De Post van den Neder-Rhyn. Te Utrecht by G. T. v.
Paddenburg. In gr. otlavo.
Pieydoye in de zaak van de Post van den Neder-Rhyn. Te
Utrecht by G. T. v. Paddenburg , i'8. Behalven de
Voorreden, 178 bladz. in gr. oEavo.
gunflige verflag , dat wy voor eenigen tyd van
AandithetWeekpapier
gegeeven hebben (*) , blyft diet zel(*) Zie rdigegn. 'aderl. Letteroef, IV. D. bl. 371.
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ve op den duur beantwoorden ; des het, by aanhoudendheid, onder de nuttigtte Schriften, niet betrekking tot de
tegenwoordige tydsomilandigheden, te tellen zy. Een Gefchrift van die natuur kon, in deeze dagen, niet wel anders dan een voorwerp van veeler afgunst zyn, en 't
moest dus ligtlyk aan deeze en geene haatlyke befchuldigingen onderhevig worden. Dan het gedrag van partyen
heeft in dit geval, gelyk zulks meermaalen in gevallen van
die natuur plaats heeft, gediend i om deszelfs agting te
bevestigen. Buiten andere mindere aanvallen, die
de Post met eer doorgeftaan heeft, is 'er onlangs een geweest, welke , terwyl degelve zyne nederlaag bedoelde ,
geílrekt heeft, om hem des te beroemder te maaken: te
weeten, Bene geregtlyke aanklagt tegen den Post van den
Neder-Rhyn voor den Ed. Agtb. Geregte der Stad Utrecht; wanruit een Pleitgeding is voortgefprooten, in 't
welke de Post gezegenpraald heeft, zynde den Requirant
deszelfs eisch ontzegd. — Men heeft de by die gelegenheid
voorgellelde verdeediging van den Post, met de noodige
Bylagen, in 't licht gegeeven; en dezelve is op zodanig
eene wyze uitgevoerd, dat ze der leezinge waardig zy;
te meer, daar ze , in verfcheiden opzigten , nog al etlyke
merkwaardige ophelderingen van verfcheiden byzonderheden &helst, over deeze en geene voorvallen in dat Gefchrift behandeld.
Overy elfche Gedenkftukken. Door Mr. J. W. 1.ACEn.
Eerfie en tweede Stuk. Te Cam pen, ter Drukkerye van
de Chalmot, 1782. Behalven het Voorwerk 557
J.
bladz. in gr. oftavo.
Vaderlandsliefde is eigenaartig nayverig over de
\Xjaare
Vaderlandfche Regten, dewyl 's Lands welweezen

aan derzelver handhaving verknogt is. Van daar zag men,
door alle tyden , de regtfchapen beminnaars van het Gewest door hun bewoond , in eene mindere of meerdere
maate , zo ver zy hier toe gelegenheid hadden, daarom
werkzaam; bovenal, wanneer 't hun voorkwam, dat-tren
gebrek van oplettendheid aan de eene, en eene gevaarlyke indragt aan de andere zyde, dezelven als verduisterden, zo dat
ze ligtlyk geheel-en-al konden vervallen, indien men zulks
niet door een vlytig onderzoek naar de oorfpronklyke re:;V. DEEL. ALG. LIITT. NO. 4.
ten,
M
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ten, en derzelver ernfligen voorftand, tragtte af te wendein. Beweegredenen en omítandigheden van die natuur
fchynen den Heer en Mr. Racer ook genoopt te hebben,
om, met opzigt tot Overysfel, de handen aan zodanigeti
arbeid te flaan; en zulks heeft ten gevolge gehad, eene
vcrzameli^ig van Overysfelfche Gedenkftuui'ken., die zyn Ed.
eanvanglyk het licht doet zien, en welken by nog verder
flaat te vermeerderen. Derzelver inhoud is wel
in de eerfle plaatze betreklyk tot Overysfel; doch veele
dier thikken hebben wyders, in verfchcidcn ontffandighe.
den, ook betrekking tot de nabuurige Gewesten; en derzelver ontvouwing heeft ; meermaals , merklyken invloed,
op dceze en geese byzonderheden der Gefchiedenistèn van
c)ns geheel Gemeenebest. Zyn Ed. doet derhalvcn, met
de gemeenmaaking dcc7,er Stukken, niet alleen dienst aan
de inwoonderen van Overysfel, maar tevens aan alle de
beoeliènaaren onzer Vaderlandiche Gelchiedenisicn , dien
hy, toehalven dat by hup de zaalsen van Ovtrysfel nader.
ontvouwt, daarbenevens, langs deezen weg, vcrfcheiden
ílukken verleent, van welken zy een uitgebreider gebruik'
kunnen maaken; gelyk ook hier en daar door den I leer
en Mr. Racer zelven daadlyk gefchicdt. Nlen heeft dus
dubbele reder. , om 's Mans arbeid danklyk te erken
te wenlèhen, (lat hy daarin verder moge voort-nea,-

v :r on.

f-let eerlle gedeelte deezer Verzamclinge gaat bepaald
kleine Steden in Over--lykoverhtRgdJa,ne
sfed, en in 't byzonder van Olden-:aal,, ook dcrzelver.regt
van Gerigt in Jagtzaaken , en van het Yken van Ellen, Maaten en Gewigten. Ten beteren verftande van het geen
hy, ter verdeediginge van slit Regt , in deeze Verhandeling bvbrengt , gaat 'er vooraf , een naauwkeurig berigt
val] den oorfprong en voortgang der Reten van de groote en kleine Steden in O,'ery's fel ; het welk ons een genet
verflag an den aart en inrigting der Overysfeliche -Stede
verleent. -- Op het afhandelen hiervan verle--Regtn
itigt zig de I-Teer en Mr. Racer , in liet tweede gedeelte,
tot het ontvouwen van den oorfprong en aanwas der Republy It Overysfel; (]e reden haarer tegenwoordige bepaaling
en de voornaamfte voorwaarden haarcr vereeniging , zo wel
voor als na den typ] der nieuwe opriclitinge van dit Getncenebes. By de ontvouwing hiervan brengt by ons eerst
( : er het oog, de oude gefteldheid (les gebieds in het tegenwoordig Orerysfel; voorts geeft by ons een verfrag van
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het waereldlyk Gebied, dat de Utrechtfche Bisfchnppen,
over de onderfcheiden deelgin van dat Gewest, allengskens
verkreegen hebben; liet welk by van ieder Graaf{chap of
Heerlykheid afzonderlyk nagaat ; en ten laat[Ie handelt by
over de vereeniging van 't gebied der Landllreeken van
Overys,el, zo als ze tot een Gentcenebest te famen gevoegd zyn. - Ieder gedeelte gaat vergezeld van een
aantal van 13ylaagen , die ter bevestiginge van liet voorgeílelde ftrekken; waar onder ver(cheiden gewigtige Stukken gevonden worden , die tot nog liet licht niet gezien
hadden , en welker openbaare afgifte de onderzoekers onzer Vaderlandfche Gelchiedenisfen dus aan den Heer en
Mr. Racer hebben dank te veeeten.

Historie van liet • atregt in de Provi71tie van Overysfelo
Door Mr. G. 1)UMBAR. Te Deventer by L. Leetnhorst,
1782. Belralven de Voorreden, 54 bledt. in gr. octavo.
agtervolgendc ontvouwing van het geen OverysE erie
fel, nopens liet Jagtregt , zo verre de Jagtwetten tot
voorgevallen, ter aa;nvyzinge

het Staatsregt behooren , is
van den oorsprong en den voortgang der Wetten b by welke
het refit der ondcrlclieiden ldasfeti van Ingezetenen, tot
liet oefenen van de Jagt, van tyd tot tyd, bepaald is ,
maakt den inhoud van dit gcichrift uit. De fleer en Mr.
1)oinJaar brengt ons, in dit gefcbiedkundig verflag, dultielyk onder het oog, welke bepaalingen daar ouitrent nu en
dan gemaakt, mitsgaders hoedanige gefchillen daaruit ontIf aan , en op well: cene wyze dczelven behandeld, of
Ileepend gehouden zyn • tot op deer tegenwoordigen tyd;
in welken de kleene Steden deezer Provincie zig weder
veel moeite geeven , om van de Staaten de herl'celling haarer voorige „cr ztigheid tot de jagt te verkrygetl;. welk
Stuk thans by Ridderfchap en Steden in beraad ligt, en
wier beliisfing men atwa,gt. Zyn Ed. liegt hier aan
nog de overwcegi.ng van tw e hyzonderheden , die in 't
voorgaande niet wel ingevb glen konden worden. De eerfie raakt het byzonder voorregt van de Havezaten der Edelen; welken aangaande by toont slat de Edelen wel een
uitfluitend Javtregt op hunne havezaten hebben ; doch
dat ze niet gemagtigd zyn , om liet zelve verder uit te
Eirekken, dan tot de goederen , die werklyk tot de Havezaten behooren. Het andere, hier nog gadegefaagen, betreft de Regtsoefening in zaaken van de Jagt, waarom.
trent ,
119 a

174

G. DUM$AR, OvERSSELSCH JACTRECT.

trent , gelyk de Autheur doet zien, aan te merken laat,
dat de vonnisfen van het Jagtregt, de gedingen over jagtzaaken , die de Drosten zomtyds voor hunne eigen regtbank trekken, altoos aan beroep ter 's Lands Klaringe onderhevig zyn; als behoorende de gefchillen deswegens tot
den dagelykfchen Regter. Dit Gefchrift verdient alleszins eene plaats, by het bovengemelde Werk van den
Heer en Mr. $eter , , inzonderheid by her eerfte Stuk,
gaande over het Recht der dregt in de kleine .Steden, enz.
En Leezers, die genegen zyn dit onderwerp na te gaan,
zullen wel doen, als ze deeze Verhandeling vooraf leezen.
Ze zullen, daar de Heer en Mr. Dumbar het Jagtregt
over de geheele Provincie, en dus uitgebreider, overweegt,
zig gereedlyk een algemeen denkbeeld hier van vormen:
en daar zyn Ed. 't 'er op toelegt, om dit Stuk voor
de gemeene vatbaarheid der Ingezetenen open te leggen,
zal het doorbladeren van dit Gefchrift veelen kunnen dienen, om de uitgewerkte Verhandeling van den Heer en
Mr. Racer des te gemaklyker na te gaan.

Zeeuwfche Oudheden, uit echte Stukken opgehelderd
en in het licht gebragt. Met Plaaten. Te Middelburg
by W. Abrahams. In gr. ofLavo.

benige

deezen Tytel (lelt men zig voor byeen te verzaO nder
melen, het merkwaardige dat men nopens de Zeeuw-

fche Gewesten kan ontdekken; om langs dien weg een
berigt te geeven van de vroegere en laatere gefteldheid
der plaatzen in deeze Provincie. Eene kundige en arbeidzaame hand heeft dit Werk wel willen aanvangen, met
oogmerk om het verder voort te zetten ,in de verwagting
dat ook andere Liefhebbers niet ongenegen zullen zyn,
de behulpzaame hand te bieden , door 't mededeelen van
Stukken , die onder hen berusten, of van berigten die ze
zelven gelieven te vervaardigen ; ten einde hier door dèe2e verzameling tot des te meer volmaaktheid te brengen.
Aan deeze verwagting is ook reeds eenigermaate beantwoord; gemerkt een en ander oplettend nafpoorer het zyne al toegebragt heeft, 't welk ons een goed vooruitzigt
verleent. Men heeft , ook onder anderen ter beguníiiginge hiervan , goedgevonden deeze verzameling by Stukjes uit te geeven , waarvan 'er ons vyf ter hand gekomen zyn; die toonen dat men geene moeite ontziet, om
al-
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alles met een oordeelkundige opmerkzaamheid na te gaan,
en op zodanig eene wyze te behandelen , dat het dienen
kunne ter ophelderinge der Zeeuwfche Gefchiedenisfen. De
hier medegedeelde berigten , naamlyk, behelzen niet, alleen
een verflag van den toehand en lotgevallen der befchree•
vene plaatzen; maar ze zyn tevens doorvlogten, met oud
aanmerkingen, over 't geen vroeger Gefchied--heidkung
fchryvers deswegens aangetekend hebben, daar zulks noodig is; en verder over de verfchillende tydsomílandigheden , regeeringswyze en wat van dien aart meer zy; 't
welk de nuttigheid van dit Gefchrift vermeerdert , en na
deszelfs voortzetting doet verlangen.
In deeze vyf eerfte flukjes, die wy thans onder handen hebben , vindt men zodanig eene befchryving van de
volgende Plaatzen in Walcheren. Het 1)orp en de Heerlykheid van Zandyk. Het Dorp en de Heerlykheid van
den Vrouwen - Polder, met de vereischte Bylagen. De
Heerlykheid van Schellach, met een bygevoegd berigt van
her Gellacht der Heeren van llarsfele van Schellach of
van Laterdalé, benevens van het gewezene Graaflyk flot
Magdalon, of van het Huis van Late dale, binnen Isere.
De Heerlykheid van Oostkapelle. Het Kasteel en Leen
van Westhoven „de Vryheerltkheid Duynbeke , en het Kloos
Zoetendaal. Het oogmerk is déeze verzameling nu en-ter
dan met eenige naauwkeurige Aftekeningen te vercieren;
waarvan men reeds in deeze Stukjes tot eene proeve heeft ,
een Gezigt van den Toren van Zandyk, en eene oude
Kaart van de Jurisdictie van Oostkapelle; zynde daar be
nevens genoegzaam vervaardigd, om eerstdaags afgegeeven te worden, het oude zeldzaam geworden Kaartje van
Zeeland, omtrent het jaar 1230; mitsgaders eene afbeelding van het Dorp en Fleerenhuis Oostkapellr. Verzoekende wyders de Uitgeever, dat zy, die eenige tekeningen of afbeeldingen, tot deeze verzameling betreklyk, wel.
ken tot nog het licht niet gezien hebben, onder zig bezitten , dezelven hem gelieven mede te deelen , om ze
vervolgens in Plaat te brengen, en hier dooi dit Werk
te meer nuttig ell aan enaam t4 maaken4
,
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Digtkundige Y'erirandelingen van Mr. HIERONYMUS 'VAN ALPHEN.
Te Utregt, by G. T. van Paddenburg, de Wed. j: v. Schodnhoven en G. v. d. Brink, jansz. 1782. Behalv n de hoorreden
44 0 bladz. in gr. oavo.

de uitgave van de Theorie der fclioorte Kunflen en Weeten.B yrclaappen,
was do Fleer en Mr. van Al 1:en reeds bedagt,
op het vervaardigen Beniger Diehtkundiige Verhandelingen voor
de Drukpers ; om daardoor verder het zyne toe te brengen ter
verbeteringc onzér ICecierlandfehe t)ichtkunde. OolZ had zyn
Ed. al vroe;t}'dig do hand aan 't werk gellaagen; maar ongmiftige omftandighedeti voor de Studie belettedén eenigzins de
voltrekking. Thans egter' ziet, ten deezen aanzien, het licht
eene inleidende Verhandeling over de middelen ter, verbetering
derNederlandfc7re Péëzij ; benevens eene Verhandel
ing over
liet aangeb&orne in !le Poëtij : twee oordeelkundige Stukken;
welker uitvoering den Leezer zal doen vvenGeliein , dat genoeg
ruimte van tyd, en een beIendig genot van voldoende-zanie
Ziel- en Lichaamskragten , zyn Ed. in (laat zullen Rellen , oni
niet deezen arbeid voort te aaren.
's Mans inleidende Verhandeling brengt, den Liefhebberep onder het oog , eerre reeks
aanmerkingen , over 't geen hun
dien[Iig kan zyn, in hunné Dichtkundige vorderingen. En de
daarnevensgaande Verhandeling , over het aangeboorne in de
Poëzij., geeft hun Bene toette aan de hand, waardoor ze kun
verre zy al of'tfret nhtuurlyk gerchikt zyn,-nehgma,io
om waarlvk Dichters- te worden; met aanwyzmge van 't geen
ze in 't werk kunnen ftelleir, om die natuurlykc gefchiktheid
tot meerder volmaaktheid te brengen. Het opmerk
zaam overweegen deezer laatstgenoemde Verhandelinge zou
veelen , die inderdaad ongeibhikt zyn, kunnen wederhouders
van zig op het zogenoemde dichten toe te leggen ; waardoor
men van een aantal Rvnielaars en Verzenmaakers ontilaagen
zou worden : terwyl liet integendeel de zodanigen , die het
vereischte aangeboorene bezitten, kan opleiden , om een des
te vlytiger gebruik van hunne bekwaamheden te maakgin ; 't
welk- ons van tyd tot tvd meer waare Dichters zou verleetten, En dezulken zullen dan ook de meeste vrugt trekken,
van de leerzaame aanmerkingen, die in dc inleidende Ver
voorkommen. In de ontvouwing van dit alles-handelig
levert ons de Heer en Mr. van Alphen vcrfcheidcn bedenkingen over de voornaamile bvzonderhedeu, die tot dit onder
welken veelal haare nuttigheid hebben , niet-werphcon;
alleen voor hun, die na den eernaam van Dichter flreeven
maar ook voor alle dezulken , die zig verniaaken in 't nagaan
van Taal- en Dichtkundife oefeningen. Tot een ftaal van die
natuur behooren zyne vvooritellingen wegens het invoeren van
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rijmelooze verzen ; dat thans meer dan voorheen in onze Ne
Dichtkunde gefebiedt , en 't welk zone Voor- en-deruitfh
Tegentlanders heeft. De Heer en Mr. van Alphen is te tel
onder de eerden,, doch met zekere bepaalingen, binnen-len
welken ny zyn voordel deswegens beperkt.
„ ik srage, (zegt hy,) -- niet, -- of wij het rijm
moeten aflchaffen, en geheel verwerpen ;ook niet,
„ of wij niet vrugt het ijnmelooze algemeen kunnen invoeren , ze lang onlè profodie zo enbellemd is , als ze zig
„ thanes bevindt: — ook niet, of men in alle onze gebrui„ kelijke voetmaten het rijm misten kan , zonder Benig na„ deel ? -- Maar mijne vraag is deze : Hebben wij niet
eene verbeterde profodie het, rijn altoos noodig? Zyn 'er
geen voetmaten ; of Poorten van gedigten , Waarin liet zelve
„ niet alleen genist kan worden , maar waarin, het -rijnieloozc
„ verre boven liet rijm te ftellen is ; en zelfs nu reeds , voor
en aleer onlè profodie de bestemd cie ,gekregen heeft, voor
„ dewelke zij vatbaar is ; zodat eeti di»ter, die het rijm in
„ fomniige gevallen niet gebruikt, mits hij anders zorgvuldig
„ is voor harmonie en melodie, deswegens om deze verwer„ ping eer te prijzen dan te laken is."
Deeze vraag , onder die bepaalingen , beantwoordt zyn Ed.
met ja, en by verledigt zig voorts tot Bene grondige behandeling van dit onderwerp; niet de redenen voor te draaggin,
ons welken anderen oordecleil f ; dat wij het rijm nooit ou*_beeren kunnen, mitsgaders te onderzoeken, W1 hoe ver deze!ven gegrond zijn; en dan voort te gaan tot het aanwyzen der
voordeelen , welke liet rymelooze aanbrengt; en het maakgin
van bepaalingen, onder welken men de invoering van rijmelooze verzen , als een middel ter verbeteringe onzer Vader;andfche Dichtkunde, befchouwen kan. 's. Mans behandeling van
dit onderwerp, neer dan 40 bladryden- bellaandte, is te breedvoerig om ze hier geheel te pinatzdn ; waarom wv, niet betrekking tot het eeriie en tweede gedeelte, iJegts kortlyk zul
wat men, zo ten voordeele als ten nadeele van-lenopgv,
het Rv m , en dus , met opzigt tot het laatf e, ter begunliiginge van het R\'n:cluoze bybre..gt.
Ten voordeele van het Rvm zou wel de nationaale Tinaak
en de gewoonte, door de voorbeelden der beroeindtie Dichte_
ren gewettigd , ichynen te pleiten; doch dit, behalvcn dat 'er
veel te zeggen zy , om de kragt hier van te verbreken , te
neer daar de Dichters en Kunstregters zelven dit ftuk ver(chillend beoordeelen, doet in deezeu niets ter zaake. „ Noch de
„ oorfprong, noch de gewoonte, noch het gezdg kunnen dezen twist beflegten , naar wel een overgriet van redenen
gegrond in den aart der zake, en in de geileldlieid van onze
„ ziel. 'Er moeten , buiten de gewoonte , andere redenetel
zijn, waarom w!j gaaïne de!1ZeiÍden 1:lenk kort na elk:uider
T, 4
» hu-
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„ horen herhalen." En hier toe brengt men de volgenden te
berde. ------ De gewaarwording van acne overwonnen moei
doet ons behaagen fcheppen in de herhaaling van de--lykhed
zelfde klanken. Het rym heeft dit voordeel, dat profaifche uitdrukkingen en voetnaaaten, waarin geen of weinig
cadans is, daardoor poëtisch fchynen te worden. Een
ander voordeel , het welk het rym ons zomryds geeft, is, dat,
door de herhaaling van dezelfde klanken, eene famenvoeging
van denkbeelden veroorzaakt wordt. Men voegt hier
ook wel by, dat het Rym het geheugen bevordert, en zoms
aanleiding tot een geestigen flag kan geeven ; maar meer opmerking verdient de gedagte, dat het Rym hierin eene merkelyke overeenkomst met de Muzyk heeft, dat die herhaaling
van dezelfde klanken de aandagt opwekt , en den hoorder
wakker maakt.
Onze Autheur deeze voordeelen overwoogen, en derzelver
minder of meerder gewigt getoond hebbende , laat daarop
volgen, het geen men, aan de andere zyde, en zyns bedunkens te regt, in 't algemeen tegen tiet rym heeft mgebragt :
't welk hiep op uitkomt. „ Het rijm is in fommige
„ gedigten onnatuurlijk .— her belet fomtijds den vrijen loop
„ der gedagten, en de vlugt der genie, - De famen„ voeging der denkbeelden, zo natuurlijk door het rijm ver„ oorzaakt, is wel fomtijds aangenaam en voordeelig, maar
„ ook veeltijds zonder uitwerking, en dikwijls van Benen na„ deeligen invloed op het treffende der gedagten." - Ik
„ zou , (vervolgt by ,)bier nog aneero nadeelen van het rijm
kunnen bijbrengen , als b. v. dQ moeilijkheid ; maar daar
mede zoude ik mij niet durven behelpen.
Die een
„ melodieus vers zonder rijm maken wil legt, mijns bedunkens, aan nauwer banden , cyan hij de minder aan de me„ lodie gebonden is , maar het rijm behouden moet. Hem
derhalven , die, om deeze reden, riet iijrr, wil verwerpen,
,, voe t;@ ik met zeker digter (x) toe
Yen dick der aichterkutzel jurken,
So fey nur kein Jo grosfer nary,
Dich rteimlos fchnvarmend au en zr'rkeat
Und Terne lieberfylben tinken;
Man hinkt rait grosferer gefahr
4uf telren, als 4uf krueken.,,
Het befluit, door zyn Ed. uit dit altes getrokken,,. dikt
het rijm nooit in 't algemeen als eens, (I;hoe,ihetc . veelmin
als eens noodzakelijke eigenfchap , der pc, rj kain cuordefl
aangennerkt, al is liet , dat hetzelve A in famp, ge gevlisc _• ,
(') lu do 4stho?a ie dart?cutfc cn van unr. S. 37 ,
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wezenlijke voordoelen aanbrengt ; maar dat men zig ook
„ fbmtyds met vrugt van het rij!nelooze bedienen kan."
Alleenlyk komt, omtrent dit rymelooze, nog in bedenking, of
onfe profodie , en de aart onzer taaie, ons ook belette het zelve
in te voeren. Zulks doet den Heer en Mr. an Alphen hier
op nog kortlyk íf11 !laan, om het tegendeel te toonen; waaraan
hy, ten befuite van dit onderwerp, eenige lesten voor den
jongen Dichter hegt, zo met opzigt tot het gebruik van 't rym ,
als van 't rymelooze.
„ Met opzigt tot de profodie, zegt by , beroepe ik mij alleen
op het geen ik tot de bevordering der bellemdheid van dezelve,
heb bijgebragt (*), en vQrtrouwe dat men , op zulken voet
voortgaande , dezelve ras tot die volkomenheid zou brengen,
tot welke ai j behoort gebragt te worden ; om onze taal , met
opzigt tot de quantiteit, gefchikt te doen zijn tot alle Poorten
van voetmaten; maar zelfs nu reeds, zoude men, den toon en
de reeds aangenomen regels flegts nauwkeurig in agt nemende , in haat zijn, om het rijmelooze te gebtuiken, of fchoon
niet zo algemeen, noch zo volkomen.
„ Maar wat den aart onzer tale aangaat, hieromtrend moet
ik nog, met een woord, Bene opgegevene zwarigheid wegnemen, die namelijk, welke ontleend is uit de gewoonte van
Grieken en Latijnen , om hunne woorden bijkans willekeurig
te 'plaatfen.
„ Dat omgekeerde woordfehikkingen van veel nut zijn voor
den egten poëtifchen ftijl, dat zij den digter de verzificatie gemaklijk snaken, — en dat dit voor hen, the de voet.
maten der ouden willen navolgen, veel voordeel geeft, --dat onze, en in 't gemeen de nieuwere talen, die vrijheid
niet dulden, welke de Grieken en Latijnen, in dit opzigt, na-;
nier> Dit alles ha ik gereedlijk toe ; maar wat zal
dagruit nu volgen? ciat het Rijm bij ons dit alles kan verhelpen, en dus noodzakelijk is. Dit komt mij onbewijslyk voor.
Alles wat 'er, mijns bedunkens , uit kan afgeleid worden,
zou dit zijn; dat onze poëtiï'che taal , in een zeker opzigt ,
altoos mandei melodieus , en onderfcheiden van het proza zal
blijven, ran die der Grieken en Latijnen ; maar geenzins dat
daarom die geheele verstrant onmogelijk is. Onze taal heeft
vermogen ge'ioeg, om eenra (preekende cadans voord te brengen ; vooral als Glen onze profodie nauwkeuriger beffenid
kieerr; en zelfs zijn de omgekeerde woordfchikkingen, gelijk
uit de 5ohriften van Hooft genoegflam blijkt, zo geheel on.gtiinv'nol niet, - Gezwegen, dat de invoering van do
voet($) DIt Stuk heLR de fleer en Mr. 'e 41p1en even te voorcn breedvoerig
erha_n„e1d; met o„tvouwing van de voornaainfle oorzaat.cn der nog beerí ien11e o:bePemdheid o1zcr profodie, en aenwy'zing vn 't veen men tc;
Y ^4 6'^au c vee deCL1_Ve nl 't werk zou ltuíbn n !tellen,
.
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voetmaten der ouden , of van fodrtgelijken, waarfchijnlijk voor
den man van genie den weg zou banen , om aan onze taal
In dat opzigt meer vrijheid te bezorgen , en daardoor ook
haare zinnelijke fehoonheid te vermeerderen. Dan proeven
doen hier meer dan redeneeringen ; en daarom voor het tegen
deze tegenbedenking niets meer (*). Dit der--wordigev
halven naar mijne wijze van denken afgedaan zijnde, dat 'er
namelijk geen wettige beletzelen zijn, tegen het invoeren van
het rijnnelooze, blijft de vrage alleen, welke regels men zoude
kunnen opgeven, aangaande het rijm, en het rijmelooze ?
„ Dat het onmooglijk is, dit in bijzonderheden te bepalen,
zal elk bezeffen , die weet, hoe veel 'er aan het oordeel, den
fmaak, on de genie van eiken digter moet worden overgelaten;
maar met opzigt tot het algemeene , dunkt my, dat men veilig
deeze

regels zou kunnen

opgeeven.

I. Het rijm moet worden verworpen in alle zulke digtfluk.
ken, waarin de dig :er zig geheel en al verbergt, en een ander
geheel en al (preekende wordt ingevoerd, b. V. in tooneelftukken; daarin is het zeker onnatuurlijk.
II. Dit zelfde heeft plaats in zulke voordellingen, waarin de
famenvoeging der denkbeelden, en het fpreukagtige, natuurlijk
door het rijm veroorzaakt , onnatuurlijk is, gelijk als in de
hooge Ode.
I11. Het rijm kan in het algemeen gemist worden, in alle
digtftukken , waarin de hoogfte digterlijke ftijl plaats heeft;
vooral warsneer de numerus poëticus daarin Ilerk genoeg geboord worth, oni- zulk een digtftvik , met opzigt tot den numerus ; van het proze te onderfeheiden.
„ Zo dra men tog, en aan de beeldvolte taal, en aan de
bevallige melodie genoeg heeft, om de fchoonheid der voor
te kunnen gevoelen, zal het rijn], op zijn best, over--fteling
tollig zijn; maar nu emne fuperfiuum nocet!
IV. Het rijm kan behouden worden in alle digtftukken; in
welke de laagfile digterlijke ffijl gebruikt wordt; en liet wordt
'er volflrekt in vereischt, wanneer zulk een digtltuk zig door
den rhvthmus niet genoegfaam van het proze onderfcheidt.
V. Het rijm verdraagt zig wel met het koddige, lèhertlènde,
en ook met het lugtige en vrolijke; ja zet zonstijds aan hukken
van dien aart wezenlijke fchooni^eid bij.,

VI, In
(•) DmenoT, in zijne Lettre fir "lcs fou,^ds et mets; als ook de Stivijver van de Fraginenten uber die neue;e Du. tfche Lirteratt:r B. 1. S. 9e. heb
omgekeerde woordfchtkkiïigeu liet een en ander opgetaerkt, dat-benovrd
,

aanmerking verdient.

En

zo vindt reen

onk , ten

aanzien

van 't

gebruiken

van de voetmaten der ouden, of foortgelijken, 't geen mede voor ooze t:al
van nut kan zijn , zeer veel, in de Vn ha;dcline van KLOPSTOCK, vee d.r
Nachahtnung des Griechifchen Sylle;naasfea in Denmfchen; in de Littcraturi'uiefe '!'h. XVIII. S. ee ; in dc Bate ex van aastri ut , en de opgedoehid; f;-,c;an:n:en. S. aofl."
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VI. In zodanige digtftukken, die zig door den íiijl genoegfaam onderfcheiden van liet prone, is het rijm dan noodzakelijk, wanneer de voetmaat zo ééntooníg is, dat 'er de numerus poëtieus weinig of niet in gehoord wordt; en het digtiluk
egter van dien aart is, dat het rijm daarin, noch onnatuurlijk
noch onvoeglijk is; gelijk in het treurfpel, in het fombere, het
pathetieke, het verhevene, enz.
„ Onze Alexandrijnfche verzen hebben derhalven , wegens
hunne monotonie, altoos het rijm noodig ; en men kan. mijns
bedunkens, geen ongelukkiger poogingen in het werk (lellen,
om het rijmelooze linakelijk te maken, dan wanneer men zulks
met onze Alexandrijnfche voetmaat beproeven Wil, gelijk G.
Brandt gedaan heeft. 'Er moet be$emdheid der voeten , eerie
bevallige melodie, eene (preekende cadans plaats hebben, in
zulke voetmaten , waarin men het juk vatte liet rijm affchudt.
-- Zodanig is b. v.'hét Sapphicum, en het aleaïcum,
het hexameter; zulken Zijn 'er ook in onze thin gebruikelijke
voetmaten: en een digter, met een fijn gehoor voorzien, zal
zelf zulken uitvinden, als hij voor zijne (laffe noodie oordeelt.
„ Gij derfbalven, die met mij van gevoelen zijt, dat het
rijm fomtíjds onnoodig, zomtijds onnatuurlijk en nadeelig is,
en die u dcrhalvcn fomtijds van dit juk wilt ontdoen , waagt
uzeiven nooit aan eentoonige voetmaten. Kunt gij de voet
ouden niet navolgen , of verkiest gij zulks niet -;matendr
baant u zelf dan een nieuwen weg; zonder egter deeze uwe
vrijheid tot buitenfpoorigheid te doen overflaan. Elke voetmaat moet zijne regels hebben, en niet beftaan uit woorden ,
the zo 'vel naast elkander , als onder elkander gefchrevef
kunnen worden. De numerus poëticus moet beftemd zijn;
de rhythmus heilig in agt genomen worden; en als ge daarin
plet oordeel zijt te werk gegaan; als gij in zulke voetmaten
uw genie hebt aan den dag gelegd, en de natie u dankbaar
voor uwe welgelukte poogingen betuigt, zingt dan Ha--heid
ratiu,r na
,

-
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— Carmina non prins
Audita Mujarum facerdos
Virginibus puerisque canto.
lie Aartsvader JACOB, benevens eenige Gedichten , en eene Ver
Verrukking in de gewyde Dichtkunst. Te-handeligovr
14mfterdam, by W. Im:nink, 1782. Betaalven het Voorbericht,
407 bladz. in gr. o avo.
In een aantal van dertig Tafereelen in proza, met nevens_
gaande daartoe bctrekkelyke Dichtflukken , fchetst ons de
OpRcller van dit Werk , de v oornaam{le gebeurtenisn van
den
-

i ó?.

DB AARTSVADER JACOB.

den Aartsvader Jacob, zints zyne vlugt , voor Ezaus woede ,
na Sync, tot op zynen dood in Egypte. leder Tafereel behelst een gewigtig voorval, dat de dichtkundige Schryver,
naar de verfcheidenheid der onderwerpen , eigenaartig afmaalt;
en by voegt 'er telkens een Dichtftuk by, dat de gemoedsaandoeningen , 't zy van Jacob, 't zy van andere perfoonen ,
die 'er een opmerkelyk aandeel aan hebben, op eene tref ende
wyze ontvouwt. De Schryver, deeze manier boven die van
een doorloopend Heldendicht verkiezende , was daar door
minder bepaald, en kon zynen befpiegelenden geest te meer
ruimte geeven , in de keuze en de wyze van het behan--der
delen der onderwerpen ; waarin hy over 't algemeen zo wet
gehaagd is, dat by vermoedelyk den Leezer nu beter zal behaagen , dan by in een gezet IBeldendicht zou gedaan heb
Aan dit Stuk zyn nog gehegt etlyke Gedichten-ben.
over Bybelfche en Godsdienlllge Stoffen ; waarby ten laat(te
komt , eene Verhandeling over de Verrukking in de gewydc
Dichtkunst ; welke gefchikt is , om aan die Verrukking eeneg
paal en perk te zetten, door derzelver misbruik onder 't oogr
te 'brengen ; waaromtrent hy eenige leerzaame aanmerkingen
voordraagt.
De vervolgingen der Waldenzeren, openlijk in de gehoorzaale van
Middelburgs Illustre Schoole op den XX van Lentemaand 1782
opgezongen, doar ANTONIUS VAN DEINSE JOII. z. Te Middelburg by J. Abrahams. $ehaluent het iVo«werk, 53 bladz. in
gr. oíáavo,
n dit, uit het Latyn in 't Nederduitsch overgebragte, Dicht.
fluk , maalt ons Jonkheer van Deinfe de treffend(le Tafereelen van de lotgevallen der Waldenzen, zins derzelver overwreede vervolging in den jaare 1555, tot op hunne gevestigde
rust, onder de regeering van Karel Emanuël Viftor, dien zy,
in den kryg van 't jaar 1742 , niet Gene manmoedige dapperheid
byftonden; en welken byftand die Vorst erkende, door 't handhaaven hunner voorregten; waarvan zy nog heden de heugelyke gevolgen genieten. De herhaalde Roomfche vervol_
gingswocde , en de tusfchen beide geruste gel}eldheid der
Waldenzen, verleenen hier meer dan eens Tooneelen, die elkander zeer cantrasteeren, of flerk teert elkander affteeken;
waarvan de jonge Dichter een goed gebruik gemaakt heeft :
terwyl hy tevens de ,fiioodheid der listige en wreede aanllagen hunner partyen, aan de cene; en hunne handvastigheid
in 't Geloof, met hunne dapperheid in den Rrvd , aan de andere zydq, ten leevendigfte afmaalt. Tot een flaal zyncr cjichtwyze diere, liet geen by ons voorfielt wegens hunnen
1,crtoi>t na hun Vaderland, uit het welke zy gebannen warelf;
toc1
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toen de Liefde tot hun Vaderland hen aanporde, om, onder
het geleide van den krygskundigen Christen -Leeraar Ara701
zig , in den }asre 1689 weder meester te naaken 'an de
Voorvaderlyke verblyfpiaatzen ; waaromtrent onze Dichter zeg
aldus laat hooren.
Die- Liefde deed hun hart, van ijvervuur, weft blaken:
,7a! deed hen, all' te naam', in vuur en vlam, geraaken.
Die Liefde joeg hun hart, in lichten laaijen brand;
Om zich weêrom te zien, in eigen Vaderland.
Dus gespten zij, op nieuw, het harnas aan hunn' leden:
En fmeekten 's Heeren hulp en zegen, met gebeden.
Hun leidsman was ARNAUD ; wiens beeld begiftigd is,
Naar juiste waarde, met dit waar' getuigenis:
,, Zie hier een dubb'len Held, een Boánerg in 't preeken ,
„ Een blikfem in den (rijd, in Leer noch Moed bezweeken.
„ Dat vrij Verbeeldingskracht u all' haar hulp verleen' !
„ Hoe groot ge ARNAOO ook (chat , noch chat gij hem te kleen. "(*)
Mijnt aandacht volge ... ! — 8 Volk! uw togs mooge u gelukken!
Des Allerhongjien hand doe alles, voor u, bukken !
't Gaat wel! --- Ik zie hen, reeds, op 't Savooijaardfche flrand!
Zij trekken , juichend', voort , .. de fabel in de hand..! —
Savooijen, door den fchrik des Heeren aangegreepen,
Gevoelde , in 't ang/lig hart, thans de allerfelf e neepen.
Wat tegenflond, moest, door hunn' fcherpe kling aan kant.
Dus wonnen zij, in eenëndertig dagen, 't, Land.
Europa fi:ond verbaasd; zelfs de Alpen zag men beeven.
's Hertogen krijgsvolk zag men vlugten om hun lee yen.
Gods hulp ging Arnaud voor. Zij firaalde in zijn gezigt.
Zijn oog, door hemelvuur ontvlamd, was, als eenfchicht,
Waarmêe hij 't krijgsvolk hart en lever kon doorliooren.
Hij liet zijn' ° edlen moed, door geene waan , verfmooren.
Hij eischte heden niet.. . 8 neen! zijn wil gebood!
Geef, over!" (prak hij, of ik f rafe u met den Dood!"
En dorst verwaandheid, fchoon ten hoogten topp' gefteegen,
Hem vraagen: „ Waar 'ruw wil ?" —„ Op 't punt van mijnen degen"
3a!
,

„

(') [Men zie 's Mans afbeelding, met dit onderfchrift, in de Kerkt. Gefch.
der Waldennen, door j. F. MART1NaT, en 't veifiag deezer gcbeuatenusfé
aldaar, bi. 137-190.
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'al op dat eél' rapier Rond ed'le moed gemaaid,
Daor zuivre Godsvrucht en Gerechtigheid beflraald.
Op deezen fabel was dit gulden' fchrift gefchréeven:
„ Gods bijfland zal zijn volk, zijn keurvolk, nooit begeeven! st
Die fabel gaf, Heeds, moed, die blonk het leger door.
Die baande een veilig pad , door - 't fchaars betreeden' (poor.
Die ééne fabel ken dc mast der Hell' weérhouen.
Die, die ontnam de kracht aan de ijzeren' kartouwen.
Die rukte Piëmont, dat dierbaar Vaderland,
Za waerd als eigen bloed, uit Roomens klaauwe en tand'. ---^
O wondre Wisfeling! Wie kan dit recht befefen?
1171e moet Gods almdgt , hier, niet hemelhoog verheffen?
,7a! wie erkent, wie eert, hier, niet 7ehovaas hulp?
Daar Hij, Hij, nimmermeer, verliet de i'roeme fulp?
Maar all' haar' rampen, op zijn tijd, ook wist te wreeken;
En 't hollend' famenfpan ontfpande , en gantsch wou broeken.
Daar Oost en West, en Zuid en Noord, daar 't gantsch Heeldl
Voorheen' veréénigd was, tot hunnen wisfen val :
Daar moest dit alles ook hunne opkoomst hier bewerken,
En hunnen zwaaren ramp en ongeluk beperken. —
7akobus die de Leer der waare Kerk' verdreef
Uit Engelands gebied, maar Roomfche dwaalleer fleef,
YWerd, eindlijk, door zijn Zoon, door- IVillians, verdreeven.
En moest tot Lodewyk , naar Frankryk, zich begéeven.
Mid: greep Torst Willems vuist het bloedige oorlegszwaerd !
En viel diet Lodewyk', manhaftig, in dentaert.
Die Vorst we+-d toen geprangd, zyn vlootera uit te rusten;
En moest zijne oorlegsmagt vordeelen, op zijn' kusten.
Hij liet, terfiond, zijn volk, uit Pié'ment ontbien
Waardoor ï'avooijen zich van hulpe ontbloot meest zien.
Dus, dut , beklom we@rem, de flille Rust, en Vrede,
Haar' gulden' Zetel, op hunn' aller wench en bede.
Dus lag, dan de Oorelog , weer, aan een' ijz'ren' band.
Dus gaf God hun 't bezit van 't lieve Vaderland.
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Vaderlandfche Gezangen van ZELANDUS. N. 4, g en 6. In groot
oblavo.

Onze Vaderlandfche Zanger, die zig Zelandus noemt, vervolgt
op de eigenlie aangename wyze als by begonnen heeft. Men
hoore , tot een nieuw ftaal hiervan , zyne 4anffraak aan den
Dichter A. E.

De Heerschzugt woede en woele en vloek'!
Hij poog' 's Lands Vrijheid te vernielen !
De Godsdienst is zijn list te kloek?
De wraak zal hem ontzielen !
Men wil, in 't vrije Leeuwendaol,
Alleen de zagte en zoete taal
Der ed'iE Vrijheid hoeren!
Regtfchapen, trouw, in 't Oorlog fier,
,Is. ieder edel Batavier
Geen flaaf — maar vrij-geboren!
De Rede doemt losbandigheid,
Maar bii{ijkt Prijheids gulden wetten,
Die zij, tot eer der menschl jkheid,
Wl op den zetel zetten.
De Rede?... Ya ! de Godsdienst ook
Volgt Heldenmoed, door vuur en rook,
Op bloedige eorlogsveiden !
Wen;o Heerschzugt p 's Lands Vrijheid 4aeii,
Den vrijen tuin met bloed befpoelt,
Dan werden vrouwen helden!
De flaavernij verbant den moed,
Verdooft het vuur der ed'le harten:
De Vrijheid leert het laagst gemoed
Kloekmoedig rampen tarten!
De Kunten bloeien in het land ,
Waar Vrijheid beuren /landaard plant!
Elk burger denkt 'er edel!
De Dichter is hier niet geboeid
Hij zingt, door Vrijheid ,elf ontgloeid e
Met lauren om den fcliedell
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De jongfie dag , waarop de tijd
Den allerlaatfien fnik zal geven,
Zie ook 's Lands heil en zaligheid,
De dierbre Vrijheid, (neven.
Maar neen! dan hijgt zij met ten' drom
Van helden, uit beur heiligdom,
Naar 't rijk der eeuwigheden!
Daar zullen, hunner deugd ten loon,
Die zuilen van beur' aardfchen troon
.Lan hare zijde treden!
Speciatoriaale Schouwburg. Elfde Decl. Te .4mflerdam by P.
Meyer, 1782. In olïavo, 283 bladz.
tgtervolgens den aart der inrigtinge deezer verzamelinge
behelst dit gedeelte weder drie zedelyke Tafereelen. In 't
eerfte fchetst men ons de zugt van een braaven Zoon, ter
reddinge zyner Ouderen uit hunne armoede, in een Deferuur, die, met overleg van een anderen, welke hem moet
aanbrengen, deferteert, om daardoor zynen Ouderen zo veel
gelds te bezorgen, als hun nodig is, om hen voor de voll}rekte onderdrukking van een onbarmhartigen Amptman te bewaaren. Het daaraanvolgende Toneelfpel leert ons in de groot1 e
tegenfpoed niet te wanhoopen , en door wanhoop de handen
aan zigzelven te haan. Een Fabrikeur, door overmaat van
ramp hier toe bewoogen, wordt gered door een Heer, insgelyks door mismoedigheid over zyn Lot ter nedergeflaagen;
en deeze, terwyl hy den Fabrikeur ontheft, ziet tevens zig
zelven ontflaagen, nadien by in de Vrouw van den Fabrikeur
zyne eigen Dogter erkent, en te gelyk in haare Moeder zyne
Beminde, die hy, in zyne Jeugd, onteerd had ; en nu Goor
een wettig Huwelyk wilde eeren, welke hy reeds eenigen
tyd , vrugtloos, gezogt had, zonder iets van haar beiden te kunnen verneemen , dan een berigt dat en Moeder en Dogter in
een (chipbreuk vergaan waren. En eindelyk maalt ons het laattie Stuk, in 't gedrag van Karel, en Karolina ter waarfehoutvinge van de Jeugd, een treffend voorbeeld van de jammerlyke
onheilen, die een onbedagte en onwettige - minnehandel met
zig kan fleepen ; welke in dit geval ten laatfte nog ter naautvernood , gelukkig gefluit worden; maar op welk eene reddine men, in zulke gevallen , altoos geen Raat kan maaken. By
deeze Hoofdtafereelen komen nog veele kleene Schilderven, die
mede hunne leerzaamheid hebben. Alle deeze Stukken kunnen
het oog der Kunstkenners wel verdraagen; gemerkt de natuur
uitfteekend wel in agt genomen zy.
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LETTER- OEFENINGEN
Het Boek Jon, ten algemeenen gebruike, door H. sANDER ,
Prof. van de Illustre School te Karelsruhe , en honorair
Lid des Genootfchaps van Liefhebberen der Natuuronderzoekingen te Berlyn. Uit liet Hoogduitsch vertaald, door
J. V. M. AZ. Te Utrecht, by de Wed. J. v. Schoonoven, 1783. Behalven de Voorreden, 374 bl. in gr. 8vo.
men ene by uitriek groote verfcheidenheid
Aengezien
ontdekt , in de verfchillende Overzettingen van het Boek

_7ob, zo kan men daer uit, zelfs zonder een Taelgeleerde
te zyn, genoegzaem opmaken, dat het aen vele duisterheden onderhevig is, die den vertolkeren meer dan gemeen
moeite baren. En ongetwyfeld heeft men het grootlyks
daer aen toe te fchryven , dat dit Boek, nieitegenflaende
den l erhaelden arbeid der Geleerden , in alle die Overzettingen , voor den gemenen Man , een Gefchrift gebleven
zy, dat hun in vele opzichten raedzelachtig moet voorkomen, daer hun her verband, de aert en de kracht der redeneringe, menigwerf, niet duidelyk genoeg blykt. Dit
heeft den Hoogleeraer Sander op nieuw de hand aen 't
werk doen tlaen, om te beproeven, of het niet mogelyk
ware ene Vertaling, van het zelve te leveren , waer door hy
dit Gefchrift voor den gemenen Man bevatbacr konde maken; zo dat zy, op ene gemaklyke manier, daer uit een
nuttig onderwys konden erlangen. Zyn Ed. heeft daertoe
een naerftig gebruik gemaekt van zyne Tael- en Oudheid
mitsgaders van zyne beoefening der Natuurlyke-kunde,
Historie , om den bedoelden zin van 't oorfpronglyke wel
te treffen. Verder heeft by zich bevlytigd om de Ooster
ons Westerfche taeleigen over te-fcheprkwyznto
brengen ; en dus den zin van 't oorfpronglyke uit te drukken met ene tael , die voor min geoefenden verl}aenbaer
is. En daerbenevens heeft hy, wanneer het onderwerp,
ter duidelyker bevattinge , zulks vereischte ,niet gefchroomd
enige woorden tusfchen beiden in te lasfchen, die dan tuslchen [ ] gef'eld zyn ; richtende voor 't overige zyne Ver
meer naer den bedoelden zin , dan wel-taling,dkwys
V. DEEL. ALC. LzTT. NO. 5.
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bepaeldlyk naer de juiste woorden van 't oorfpronglyke.
Langs dezen weg heeft de Hoogleeraer ene Overzetting van dit Boek vervaerdigd , die zeer wel aen het
opgemelde beoogde beantwoord; zo dat mingeoefenden ,
door dezelve, een geregelder begrip van deszelfs inhoud,
beloop en redeneerwyze kunnen vormen, dan wel door
andere Vertalingen kon gefchieden, waer toe te gelyk enige ophelderende aenmerkingen behulpzaem zyn. Ook zul
meer geoefenden en Geleerden, fêhoon hy, (als be--len
hoorende dit niet tot zyn tegenwoordige oogmerk,) de
bewyzen voor de gegrondheid zyner Overzettinge niet te
berde brenge, meermaels reden, vinden, om 's NIans bekwaemheid , en oordeelkundig gebruik van dezelve , in
dezen toe te juichen. Tot ene proeve hier van
zullen wy , zonder veel zoekens , maer den aenvang van
Jobs klachte, of het derde Hoofdftiik , hier overneemen ;
men vergelyke 's Mans Vertolking met onze gewoone of
ene andere Overzetting.
„ Eindelijk brak Job zijn ítilzwijgen, vervloekte zijn lot,
en zeide :
Ongelukkig zij de dag, op welken ik geboren wierd,
de nacht zij vervloekt, die de ontvanging eenes jongsken
aanfchoude ! f ch dat deeze dag, zonder zonne , nimmer
geweest ware! Dat God in de hoogte niets van hem geweeten hadde! Dat nooit licht over hem ware opgegaan !
sternis moete hem te rug eifchen! zwartDikke , diepe dui
heid woone boven hem! 6 dat mijn ongelukkig leven hem
[van den gezigtseinder] te rug gefchrikt hackle !• De oude
duisternis neeme den nacht weg, dat hij nimmer tot de da•
gen des jaars geteld worde, men noeme hem niet in 't getal
der maanden ! 6 ! Eeuwig zij deeze nacht onvrugtbaar!
Nimmer hopre men weder in denzelven een vreugdegejuich
over eetren geborenen ! Gij , die de dagen vervloeken ,
Gij, die den Krokodil betoveren kunt, zingt op deezen dag
een vloeklied (*) ! Ach! waren deezen nacht in de avondfchemering geene Sterren opgegaan! Dat hij vroeg te vergeefs op het licht gewagt, en nimmer het oog des dageraads
„ (*) Een (peeling op de tooveraars, die in Egijpten niet
ílangen en haagdissen allerlei knullen bedrijven, ze menuëtten
]aten dansfen , en het volk wijs maaken, dat deeze deren
door hunne liederen betoverd worden. Men zie Pf. LVIII.
5, 6. en sxew's Reizen , D. 11. bl. 174. van haagdisfen , the
naar de muzijk luisteren."
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rascis gezien had ! [ Wreede ! ] waarom floot gij de Paarmoeder niet? waarom bedektet gij dit ongeluk niet voor
mijne oogen ? waarom [surf ik niet reeds in mijner moeder
lig haam ? waarom ontsliep ik niet terflond , toen ik uit liet
zelve voortkwam? waarom was 'er een Vader (*), die mij
terftond op zijne kniën nam ? Wat baat het mij thans , dat
'er Araks eene borst was, die mij zoogde? Was dit niet
geweest, zo lag ik nu in den [tillen finertloozen dood, ik
sliep, dan --- ja dan had ik ruste --- dan ware ik bij
Koningen en waereldbeheerfchers, bij die, dien de puin
verwoeste (leden ten grafzerbe dienen --- ik-hopendr
had het zo goed als de grootera, die nog in den dood goud
bij zich hebben , an hunne graven met zilver vullen. Of ik
was, gelijk een ontijdige vrugt, nooit geweest, gelijk zuigelingen, die nimmer het licht gezien hebben. Daar, in
het graf, houdt liet beeven der veroordeelden op, daar is
voor alle uitgeputten en krachtloozen rust. Die geboeid
waren, zingen daar luide met elkander, daar hooren zij niet
meer de ftemme des drijvers. Daar zijn ze gelijk, de geringe en de groote, daar is de [laaf vrij van zijnen Heere.
Waarom geeft Hij toch aan de tot ongeluk [bettemden] het leven ? Waarom aan die wier ziele bestendig vol
kommer is? Die naar den' dood fmagten , die toch niet
komt ! Die hem gaarne uit zijn verborgen wooning zouden
uitgraaven ! Die juichende tot hunnes gelijken zouden
overgaan ! Die bij elk graf zich om het hunne verheugen !
Waarom moet ook hij leeven, dien alle uitwegen verborgen
zijn? die, dien God overal met doornen omgeeven heeft?
[Zulk een ongelukkige ben ik.] ----- Zoo vaak ik eeten
zal, ontwaaken mijne gedagten, mijn kermen ruischt gelijk
een waterval (t). Mijne vreesfelijkfte droomen worden
vervuld, alles , waarvoor ik van verre fiddere , dat overvalt;
mij. Voor mij is 'er geen gelukkig, gerust, zapt oogenblik
smeer, ge{Iadig ftormt de jammerlijke ellende op mij."
Voor de overzetting van dit Boek gaet ene uitvoerige
Inleiding, welke, in de eerfle plaetfe, handelt, over het
nut der gefchiedkundige maniere van onderwyzen , naer
wel(*) Bij de Hebreen leide men, gelijk bij de Romeinen ,
de zuigelingen den Vader op den Echoot. Gen. L. 23."
„ (t) OsstAN zegt insgelijks , in den kryg van Inisthona :
,. Een eeuwige beek ontvloeit den oogen des vaders." D$Nis.
B. I. bl. 179. De hooglIe graad van moedeloosheid, wijl anders aan den diseb de treurigfie weer verlevendigd wordt."
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welke velen der Bybelboeken ingericht zijn; en verder enige aanmerkingen over dit Boek in 't byzonder behelst. De
Autheur pryst het zelve als een by uitítek leerzaam Gefchrift aen, en geeft verflag van zyne onderneming, om het
op nieuw over te zetten , ten einde het nuttige gebruik
daervan te bevorderen. Vraegt men , of dit boek ene
Verdichting of ware Gefchiedenis beheize ? zo verklaert
zich de Autheur voor het eerfte gevoelen, en befchouwt
het zelve, als een Leerdicht; welks grondfchetfe hy, ver
ene doorloopende ontvouwing van den gehee--volgens,mt
len inhoud, breedvoerig voordraegt; komende alles, naer
zyn begrip, uit, op de bevestiging der leere van een leven
na dit leven. Hieraen hecht hy ene navorfching van deszelfs oorfpronglyken Dichter; en tracht te doen zien, hoe
het, fchoon niet zeker, voor waerfchynlyk te houden zy,
dat Mozes het zelve opgef}eld .nebbe, toen zyne Landsgenooten in Egypte te jammerlyk onderdrukt wierden. Ver
ontmoet ons hier ene vraeg, dien velen vermoedelyk-der
niet als ene betwist geworden vrage verwacht zouden hebben: te weten; of het boek Job van den Satan , of het hoofd
der booze geesten, fpreekt? en 't zal denzulken ongetwyfeld vreemd voorkomen, dat de Hoogleeraer dezelve ontkennende beantwoordt. Zyn Ed. beweert naemlyk,
dat men, by liet woord Satan, in de twee eerfte Hoofd(lukken, niet heeft te denken op dat hoofd der booze geesten; maer dat de Dichter, onder die benaming, welke zo
veel zegt als Aenklager, „eersen door den Opperheer zeiven befl:einden man invoert, wiens ambt het is, om be„ ítendig door het rijk rond te gaan, de oogen nu hier dan
„ daar heen te (laan, en te zien, of de wetten des konings
gehouden worden of niet , de overtreders te onthouden,
„ om op den openlijken gerichtsdag hunne naamets op te
„ geeven;hoedanig eenen wij in onze gerichtstaal Fiscaal
noemen." De Hoogleeraer laet zich, by die gelegenheid, breeder uit over de leer nopens de booze geesten, en
ontvouwt ons zyne gedachten deswegens , waeruit blykt ,
dat by ene foort van middelweg, tusfchen de beide uiterRen , bewandelt. Ten laetfte neemt by nog in overweging, of de plaats, Hoofdt. XIX. 25—Q7, net refit,
van onzen dierbaren Verlosfer, Jezus Christus, verklaerd
kan worden? Zyns oordeels is de geestlyke verlosfing door
onzen Heilland, hoe gewigtig ene waerheid anders, geheel
buiten het plan van dit Leerdicht, en by beweert, dat de
benaming van Goël, hier gemeenlyk door Yerlo far vertaeld,
doch
-
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doch beter door 71/reeker overgezet, niet flaet op Jezus
Christus, maer op God zelven, van wien Job, door de
opstanding uit de dooden zyne verdeediging verwacht, gelyk de broeder van den broeder, en de zooii van den Va
bloedwrake vorderen kan. De Hoogleeraer ver-der
deze , en meer andere byzonderheden , welker-fchiltn
overweging in die Inleiding voorkomt, merkelyk van de
gewoone denkwyze ; doch by fielt zyne gedachten Heeds
op zodanig ene manier voor, dat onzydige onderzoekers
dezelven hunne opmerking niet geheel onwaerdig zullen
keuren.

Bybelverklaaring, betreklyk tot Palestina. Door s. v. EMDRE, Predlléant te Hoornaars Te Utrecht by A. v. Paddenburg, H. v. Otterloo en J. M. v. Vloten, 1782. Behalven de 1/oorreden en de Bladwyzers, .}68 blad., in gr.
oEavo.
rider vyf Artykels brengt de Eerwaerde van Emdre zyne
aenmerking wegens Palestina, ter ophelderinge van etlyke Bybelplaetzen , of der fpreekwyzen , daertoe betreklyk ,
in dezelven voorkomende. (i.) De Lands. en Luchtsgefteldheid van Palestina. (2,) Deszelfs vruchtbaerheid en enige
Dieren in 't zelve. (3.) De inwoonders en derzelver lotgevallen. (4.) De Zeden en Gewoonten der lnwoonderen.
(s.) De aerdrykskundige gefteldheid van Palestina, met betrekking tot de Steden, Vlekken, Dorpen, Meiren, Rivieren, enz. Zyn Eerwaerde neemt de voornaemfte byzonderheden hiertoe behoorende in opmerking, draegt dezelven
op ene regelmatige wyze voor, en verfpreid langs dien weg
een helder licht over verfcheide Bybelfche voorftellingen,
die, buiten deeze kundigheden gade te flaen, min ofineer
duister zyn. 's Mans arbeid is niet zo zeer gefchikt
voor de Geleerden , die d: ze taek van Bybelkunde beoefend
hebben, als wel voor den gemenen Man; die, onder het
beoefenend lezen der Bybelfchriften, zich van dit Werk als
een nuttig Handboek kan bedienen : intus£chen behelst het
nog hier en daer verfcheide aenmerkingen, die ook meer geoefenden met vermaek mogen nagaen. By het openflaen van 't Boek valt ons oog op de benaming vin den
vroegen en (paden regen; wy zullen ons maer tot dit Artykel, ter proeve van 's Mans fchryfwyze, bepalen.
„ Dikwyls leest men in den Bybel van een vroegen en fpetN3
Glen
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en elders. Dan de
din regen, Deut. it: 14. 7er. 5:
vraag is , wat men daardoor te verdaan Rebbe ? Wanneer wy
dit naar onzen landaart wilden verklaren, zou men hierdoor
den vroegen regen verlh4an, die in de Lente valt, en door
den fpaden regen, die in den Herfst of Winter komt. Doch
in Syria en Palestina is 't geheel anders gelegen. Volgens
de naauwkeurige waarneetningen yan den Heer RUSSEL, te
.Aleppo in Syrie , valt 'er weinig of geen regen van 't begin van April tot het laatst van September, de lucht is helder, uitgezonderd by eene of andere dondetbuy in de maand
May , the wel eens met een ftortregen gepaard gaat , maar
dit is een enkele vlaag. De regentyd neemt zyn begin in
in 't laatst van September, welke nogthans niet zwaai' is;
en die door Russcn. de vroege regen genaamd word. Tusfchen heiden verlopen 'er doorgaansch eenige heldere dagen; doch dan begint de regen wederom in Oktober, welke
by heul de fpade regen is. In de volgende maanden November , December , Ycinuary,, February en Maart , heeft
men veele regenachtige dagen. Vorst en Sneeuw heeft men
in December en 3eanuary. Groote regenvlagen zyn 'er inzonderheid in Maart, welke zomtyds met donder gepaard gaan.
Zie ttussEL I3efchryving van Aleppo, p. 166-177. Jammer is 't, dat wy zo een naauwkeurige opgave van 't we<Ier in Palestina niet hebben, als RU^SEL ons van de landllreek omtrent Aleppo geeft. Waarfchynlyk is 'er niet veel
verfchil in, ei dit komt my dies te aanneemelyker voor, om
dat, volgens voorgemelde waarneeming, alle Oe plaatzen
der H. S. zeer gemaklyk verklaard kunnen worden (a).
Men merkt ligtelyk, waaruit de benaaming van vroegen en
fpaden regen haaren oorfprong Nebbe. Het is zeer gevoe.
gelyk dat die regen de vroege of de eerfie genaamd word,
welke, na dat byna zeven maanden meest in droogte ver
begint te vallen (1). Het zal 'er niet veel op-lopenzy,
aan(a) Men moet evenwel niet denken , dat 'er , hoe ge[ladig
deze regendagen ook jaarlyks mogen gezegt worden voor te
vallen, egter 't een jaar of 't ander niet wel eens J4 dagen
of meer verfchil plaats kan hebben, of meer of minder vallen.
Het is van bier , dat de Reizigers in de opgave van den tyd
des regens onderling verfchillen."
„ (b) Dat de Herfstregen als de vroege en de Lenteregen
als de fpade in de H. S. voorkomt, daarin zyn 't de meeste
Joodiche en Christen- uitleggers eens. De Heer r,TCTFUOT nog-thans fielt bet tegendeel, (in ejus Opp. Vol. I. p. 9?8 ;) en
meent
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aankomen, of wy met den Hoogleeraar W. A. BACHIENIt ,
(H. Geogr. I. D. p. 67.) door deni-roegen regen verstaan, die
in O&ober viel , wanneer het zaadkoorn in de aarde was ge
diende om zulks te doen uitfpruiten : en door-worpen,
den (paden regen, die in 't begin van Maart gezien wierd,
ter bevordering van de rypheid der vrugten. Dan of wy
met den Heer RUSSI:L begrypen, dat de regen, die in
't laatst van September viel , de vroege, en die in Oâ7ober
kont de fp ade verdiend genaamd te worden, alzo 'er doorgaans tuifchen beiden 20 a 3o dagen verloopen. (men zie
't evengemelde Werk p. 14. en 174.) Dit wil ik flegts dat
in aanmerking genomen wordt, dat het niet alleen in die
twee maanden eenige dagen regent, te weten in OEtober en
Maart, maar dat men al die tusfchen beide loopende maanden voor dan regentyd te houden hebbe. Dit leert ons
de anderszins duistere plaats wel verftaan Amos 4: 7.
Daartoe heb ik ook den regen van UL. geweerd, als 'er nog
drie maanden waren tot dei oogst , enz. Dewyl de oogst nu in
Palestina doorgaans met April begint, zo moeten wy door
die drie maanden Yanuary , February en Maart verftaan.
Dus begrypen wy ook, hoe de wintertyd een tyd
van regen genaamd kan worden, Hoogl. s: ii. Want ziet,
de winter is vaorby,, de plasregen is over. Hoe zeldzaam de
regen in den oogsttyd is,leeten wy uit r Sam. 12 : 17.
Spr. 26: 1. Voor het overige word 'er op dezen vroegen en
(paden regen gezinfpeeld , seer. 3: 3. Roz. 6: 3. Zach.
to: t., enz.
By de opheldering dezer uitdrukkinge, zullen wy nog
ene bedenking van den Autheur voegen, die we te eerder
plaets geeven, om das ze, hoe duidelyk ook, veelal niet
behoorlyk gade gelagen word. Zyn Eerwaerde ge.
fproken hebbende van de waerde der geldfpecien in de H. S.
ge.
meent dit te kunnen flaveh uit Yoël 2, 23. Hy zal u den regen doen nederdalen, den vroegen en den (paden regen in de eetfile
[maand.] Doch wanneer wy met zommige door de eerfie
maand verftaan, die van der Jooden zogenaamd Burgerlyk jaar,
welke deels met onzen September deels met onzen Oftober
overeenkomt , is 'er geen bewys voor den Heer LICTFOOT in.
Liever nogthans zouden wy die woorden in de eerfie [maand)
vertalen , als in den beginne , dat- is, gelyk 't in vroeger tyd
plaats had 7er. 5`, i4. De letter ,die alsbeduidt,word
dikwyls overgellagen. b. v. Gen. 49. 9. Spr. 2S. i t. De Alex.
andrifche overzetting heeft : air voorheen."
N4
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genoemd, in overeenkomst met de waerde onzer heden
munten, merkt by die gelegenheid met refit ken,-daegfch
dat wy, de uiterlyke waerde dier fpecien met die der onzen vergelykende, evenwel nog niets zekers van de innerlylve waerde weten; als zynde deze niet dezelfde in alle
landen , noch ook in het zelfde land op onderfcheiden tyden.
„ Men kan, zegt hy, b. v. in Rungarie, met een Hollandfche Gulden, ongelyk meer brood , vleesch , vyn , enz.
kopen dan hier te lande. Voor eenige eeuwen kon men
hier te Land, meer met tien duiten doen (c) , dan thans
net tien ftuivers, Zo dra wy nu de onderfcbeiden landen,
en vooral de onderfcheiden tydsperken in aanmerking nemen, zo zullen wy ons niet verwonderen, waarom jozEPR
voor zoo weinig gelds voor 20 zilverlingen , ( dat is 25
Guldens,) door zyn z broeders verkogt is; waarom men 5
vogelkens voor 2 4sfarien, (dat is omtrent vyf duiten,)
kogt, Luc. I2: 6; waarom de Discipelen voor 200 Denarien , ( dat is Guldens,) brooden willen koopen, om
5000 menfchen te fpyzigen, Marc. 6: 37, 44; waarom
men leest, dat de medelydende Samaritaan niet meer dan
Denarien, (dat is Ii; fluivers,) aan den Waard der
Herberg gaf, ter verzorging van den gewonden reiziger,
Luc. I©: 35; waarom men voor éénen Denar,, ( zynde niet veel meer dart een Hollandfche Schelling;) iemand
den gantfehen dag kon huuren , om in den wyngaard te
werken. Matth. 2o: 2, Onze verwondering, zeg ik, zal
ophouden , als wy in deze en meer dergelyke plaatzen der
I-I. S. in aanmerking nemen, dat men toen ter tyd meer
voor 't geld in Palestina doen kon, dan wy thans onder
ons. Van deze aanmerking dient, dunkt ons,, een uitleger der H. S. fleeds gebruik te maaken,wil hy zyn hoorderen of lezeren niet verkeerde denkbeelden inboezemen."
„ (c) Daarvan daan is nog overgebleven de naam van Bras20 penningen of tien duiten beftond , waarvan men een zeer goede maaltyd kon doen. Bet
maakte toen 't daggeld uit van een bekwaam arbeidsman.
Zie, ander anderen , den Hoogl. w. A. secHIENE, Befcliryving
der Nederl. 4 D. p. 512. De kleinheid der Hebreeuwfche geldpenningen, [zynde de Lepten V penning, de Quadrant iy penning, de Asfar 5 penningen , en de Gerah io duiten,] doet
ons klaarlyk zien , dat het geld , ten tyde van den Zaligmaker,
hoger in waarde is geweest, dan thans by ons. De meerdere
overvloed des golds deed de halve duiten of zogenaamde penn:ngen by ons aflcha$èn."
On-
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Onderzoek' nopens den oorfprong der billykheid , en den grond flag der zedelyke verplichting, volgens de leiding der algenaeene Regtsgeleerdheid , door THOMAS ,l.gcoii , Prior der
_7ctcobynen. Uit het Fransch vertaald. Te Aníf erdain by
de Erven van F. fIoutt uyn , 1782. ehalven het Voor
389 bladz. in gr. oElavo.
-werk,

H

T iet onderwerp van dit Gefchrift , hoe menigwerven
look behandeld , verdient, uit hoofde van deszelfs groot
wanbelang, nog íleeds een nader onderzoek, te meer daar
de regtskundige zedenleeraars hier omtrent verfchillende gedagten voeden; en 'er eene Poort van tiVysgeeren gevonden
wordt, die 't 'er op toelegt, om alle gronden van zedelyke
verpligting te ondermynen. Deeze laatften ten kragtigfte
tegen te gaan , en 't fluk zelve in een duidelyk licht te
plaatzen, is het loflyk doelwit van onzen Schryver ; wiens
poogingen alle Voorftanders van Eer en Deugd, fchoon ze
al eens van hem mogten verfchillen in de bepaaling van het
eerlte beginzel der zedenkunde, met genoegen zullen kunnen
nagaan; gemerkt by de anders denkende met befcheidenheid
tegenfpreekt, en zyne eigen gedagten regelmaatig ontvouwt,
eii oordeelkundig voordraagt met een ernít-igen aandrang ter
betragtinge van alle de zedelyke pligten , die uit dat beginzel voortvloeien. De Prior Thomas 3acob fchift
deeze zyne Verhandeling over dit onderwerp in zes Afdeelingen.
Ondex de eerfile Afdeeling geeft by ons eene zaaklyke
voorftelling van veele oude en laatere zamenf{elzelen : met
betrekking tot den eerften grondflag van het Recht: by welker ontvouwing by ons tragt te doen zien, dat ze , of groote gebreken hebben, of niet genoegzaam zyn , om onze zedelyke verpligting op een onwankelbaaren grondflag te vestigen. Hier op fchikt by de volgende Afdeeling, ter
bepaalinge van de waare beginzelen , wegens den eerften
grondflag der regtvaardigheid en der zedekunde. 'Er zyn,
gelyk zyn Eerwaarde toont, vaste en zekere beginzelen der
zedenkunde, onveranderlyke waarheden , die het verftnd
ten regel verfrekken, aan welken ook de beweegingen vats
den wil onderworpen zyn. 'Er is dus eene eeuwige wet,
eene natuurlyke en noodzaaklyke orde , welke men meet
betragten , tot welke alles te rug gebragt, en aan welke ai
les onderworpen navet worden. De ontvouwing- hier
leidt de Prior, in de derde Afdeeling, tot de oorrpron--van
1,N;
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lyke bron, waaruit het beginzel der rechtvaardigheid en der
zedenkunde voortvloeit; welke, zyns oordeels, nergens anclers dan in God te zoeken, of liever niets anders dan God
zelve is. Hier is, volgens hem, die eeuwige Wet , die
onveranderlyke natuurwet , welke allen moeten eerbiedigen ,
te vinden. „ De waarheid, zegt hy, welke alle redelyke
„ wezens beifuurt, die rechtvaardigheid, welke de regel
„ van alle hunne gangen is, die opperfile wet, welke alle
„ hunne daaden goedkeurt of veroordeelt, is niet anders dan
God zelf, onder verfchillende betrekkingen befchouwd."
Men heeft, gelyk hy tragt te doen zien, dit beg ezel niet
buiten God te zoeken; 't welk hem zo de Godloochenaars,
als de Deïsten , w.elken de natuurwet beítryden , manlyk
doet tegengaan. Tevens toont hy, dat, fchoon het denk
dat der natuurlyke wet--beldvanGorfpgzyvan
ten , het beginzel der regtvaardigheid, daarom egter, geenzins :ifhanglyk is van deszelfs befluiten of willekeurige bevelen: als mede dat het geluk en de eer van den mensch
ten naauwf'e mei de natuurlyke wet verbonden zyn.
Op dit algemeene gaat onze Autheur, in de vierde AfdeeEng, over tot de ontvouwing der betrekkingen, tusfchen de
byzondere verplichtingen en den oorfpronglyken regel der
rechtvaardigheid. By de voordragt hiervan toont hy, hoe
de onderfcheiden pligten van den mensch, zo jegens zynen
Maaker, als jegens den Naasten en Zigzelven ,uit dat beginzel voortvloeien : en ter dier gelegenheid brengt hy ons voor
af onder 't oog, hoe alle pligten hunnen oorfprong hebben,
uit de volt'rekte en natuurlyke orde, welke God is. Wy
zullén zyn voorflel deswegens, als in dit geval byzonder
opmerkelyk , hier geheel plaats geeven.
„ Dus ,van trap tot trap ,zegt by ,ot den eer[len grondregel, waar uit alle de plichten van redelyke wezens hup
oor('prong hebben, opklimmende , geraakt men eindelyic
tot de wezenlyke, volftrekte en onafhangelyke orde, die aan
alle wezens hun rang en hunne verrichtingen aantoont, wel
vordert, dat iedere zaak aan haar voorwerp en einde be--ke
antwoorde , en die nimmer kan dulden, dat zy buiten haar
kring afdwaale. God zelf kan hier niet van afwyken,dewyl
by noch niet zyne eigen volmaaktheden ílrydig handelen,
noch zyn wezen verlochenen kan.
„ Deze orde behaagt ons , door haar zelve. Zy is de oorfpronglyke fchoonheid , het onveranderlvk en algemeen richtm oer van alles, wat voor juist- of íchoonheid vatbaar is.
De eenvormigheid, geregeldheid, en volmaaktheid der kunflen .
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ílen, wetenfchappen en zeden, hangen alleen af van haare
overeenflemming, met dit eerst en onveranderlyk voorbeeld.
Geene orde , geene overeenkomst, noch evenredigheid , kunnen , in de gedachten van 's menfchen geest, of, in de
aandoeningen zynes harten, of in de werken zyner handen , plaats hebben , dan , wanneer by dit oorfpronglyk en
opperst voorbeeld raadpleege, en dezen leevendigen regel
volge. Alles, wat onze zinnen treft, — alles, wat aan
de oogen der reden is bloot geheld, fchynt ons meer of
min fchoon, meer of min vohnaákt, naar maate het meer
of min deze onzichtbaare orde naby komt, welke, door
eene onderlinge afhangelykheid, de deelen van een zelfdén
geheel zamenbindt , ----- tusíchen dezelven eehe waare
overeenflemming vastilelt ? -- hen tot het zelfde einde
doet zamenloopen, en-, eindelyk, hunne verfcbillende betrekkingen en byzondere kenmerken , in eene volmaakti
eenheid, vereenigt.
„ Deze orde is geenzins willekeurig. Op alle plaatzen ,
waar zy noch erkend noch geëerd wordt, 'ziet men niet,
dan verwarring en mismaaktheid. En geenzins moet men
denken, dat haar bethunr Hechts tot Benige voorwerpen bepaald zy: neen, alles is haar onderwerpen; zy is zo wel
algemeen als noodzaaklyk 1 zy is niet alleen de regel dier
grove wezens en zinlyke zamenvoegingen , welken , in de
hoffelyke waereld , plaats hebben ; maar zy voert voor
-namlykhrefcpindgstlykeozchbare waereld. Zy befluurt de werkingen der verftandlyke
wezens; zy is de regel hunner gedachten, oordoelen, begeertens en genegenheden , doch onveranderlyk zynde ,
hangt zy nimmer af van hunne verbeeldingen grilligheden,
en is voor hunne vermeetelheid ongenaakbaar.
„ Deze orde is uitmuntend en onafhangelyk fchoon, dewyl Beene zaak fchoon genoemd kan worden , zo zy
met haar niet overeenftenlme. Zy is vroeger dan alles,
dan de godlyke of menschlyke wetten , nademaal zy denzelven ten voorbeelde ftrelkt ; en niet allen aan haar ,
maar ook aan de denkbeelden en wezenlykheid der zaaken:
want deze denkbeelden en deze wezenlykheden zyn van
alle eeuwigheid en noodzaaklyk, 't geen zy zyn; niet,
voor zo ver zy in de zaaken zelven , die noch eeuwig noch
noodzaaklyk zyn, heflaan; maar voor zo ver zy een gedeelte en eene uitvloeijing zyn , en Van de eeuwige , onveranderlyke, en door zichzelve heflaande orde, en van
de onafhangelyke en algemeene reden , welke God is.
s5 Z.
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„ Zodanig is dan de ware grondflag der zedelyke verplichting. Voor allen , die zig alleen met de menschlyke overeenkom lien of wetten ophouden, is zy niets neer, dan
een ydele naam. Zy wordt onzeker en wankelend, zo
lang zy geen anderen fteun of beweegreden hebbe, dan
de vrye befluiten of willekeurige inflelling des Scheppers.
Op geene andere wyze kan men haar een vasten en onverwrikbaaren beun verfchaffen , dan , door haar tot haaren
oorfprong te rug te brengen; dat is, tot die natuurlyke
en noodzaaklyke orde, waarvan wy zo even gefproken heb
eens tot dit eerfte beginzel van 't natuurlyk-ben.Ism
recht opgeklommen , als dan is 't onmogelyk , zich hoogex te
verheffen; want daar vindt men het oorfpronglyk zaad, dat
aIIen zamenftel van natuurlyke wetten bevat, en de bron,
waar uit alle betrekkingen en plichten der zedekunde voort
dat, het zy men van het beginzel tot-vloeijn.Idrg
de gevolgen afdaale , of van de gevolgen tot het beginzel
opklimme, men altyd verplicht is, van dit eindperk te ver trekken --altyd verplicht is, tot het zelve te rug te
kecren.'
Onze Autheur, met het voltrekken deezer afdeelinge, dit
beginzel ontvouwd, en der menfchen pligten daaruit afgeleid hebbende, verledigt zig, in de volgende, tot een onder
-zoekvandbrgti ulykewgvin,oft
het nafpooren der beweegredenen, welken, de natuurwet
verleent, om de menfchen, door hoop en vrees, tot derzelver betragting over te haalen. Hier toe zyn, zo als hy
oordeelt, niet voldoende, zodanige beweegredenen, die zig
alleen tot dit leeven bepaalen ; weezens, gefchikt voor
onftervelykheid , moeten door kragtiger beweegredenen
genoopt worden; door zulken, die aan hunnen toekomen.
den Raat beantwoorden , en dus tot de eeuwigheid betreklyk
zyn. De natuurlyke wet vindt, volgens het geen de Prior bybrengt, hier beneden geene haarer waardige bekragtigiug ; en men onteert en onzenuwt dezelve, door Naare
belluuring en heerfchappy binnen de paalen van dit leeven
te befluiteii. Naar aanleiding hiervan wederlegt hy tevens
het denkbeeld der Stoicynen, daar veele nog in onze da
niet weinig mede fchynen op te hebben, toonende,-gen
dat de Deugd zigzelve niet ter beloonin e kan weezen. —
En hier op bepaalt hy zig, in de zesde of laat(te Afdeeling, om na te gaan, langs welken weg men geraalce tot
de naauwkeurige kennis der pligten , door de natuurlyke
wetgeeving voorgefchrceven. Ter bereikinge hier van is de
;

OVER DR ZEDELYKE VERPLICTING.

199

Rede, gelyk onze Autheur beweert, op zigzelve niet vol
maar ze heeft het behulp der Openbaaringe noo--doen,
dig. Zulks (laaft hy uit het gebreklyke der Heidenfche Zedenleere , en de grove mistlagen der Heidenfche Wysgeeren;
brengende ons te gelyk onder 't oog, hoe de valfche Wysgeeren onzer dagen, ten aanzien der Zedenkunde, aan de
fchandlykfle dwaalingen overgegeeven zyn; waarop hy ten
laatfte doet zien, dat de Zedenkunde, gegrond op den Christelyken Godsdienst, oneindig verheven is boven de drooge
lesfen der Wysgeerte; en dat dezelve zo kragtdaadig als
verheeven is. Ingevolge hiervan is zyne taal , ten befuite,
deeze.
„ Dus vinden wy geenzins in de voortbrengzelen der
wysbegeerte, maar in de gedenktekens van den Godsdienst,
eene zedekunde , Gode waardig en geëvenredigd met de
behoeften van den mensch. In dien geheiligden schat
vertoont zy zich aan ons, met zulke byzondere kenmerken, en zo treffende, dat het niet mogelyk zy, ten zy
men alle onderfcheiding verlooren en alle billykheid vaarwel gezeid hebbe, haar niet te bewonderen. De regels
der zeden, elders overal verftrooid en verminkt, verfchynen hier in hunne volmaaktheid en natuurlyke zuiverheid.
Hier bieden zy zich aan met eene houding van grootheid,
die eerbied inboezemt, — met een gezag en eene baar
overtuiging te wege brengen, en de-blykheid,
onleerzaamfle onderwerpen, niet zulke vermogende aanlokzelen , dat zy alle harten veroveren, waarover de deugd
nog eenige heerfchappy voert, en wier verbastering nog
niet volkomen is. Ook heeft deze Godlyke zedekunde
nimmer eenige andere vyanden gehad, dan ongebonden of
beuzelagtige vernuften, blinde of bedorven ménfchen, die
zich tegens de wet verzetten, om dat zy hun geweeten
verfchrikking inblaast; die den regel wel wilden omkeeren,
om ongeftraft de driften te boeten, welken hy veroordeelt.
„ De fnoodaart wil liever de wet vervloeken, dan zyn
„ hart verbeteren; liever de voorfchriften, dan de ondeugd,
haaten. (*)"
(*) „ SALVIAN. tantra dyarit."
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Defcriptio Systematis Lymph atici,Iconibus illuftrata. Ex anglico latine vertit JACOnus TxIENSIUS VAN DE WYNPEI SSE. , Med. Stud. Proefatus est
quiedam de lympha et lymphaticis JOHANNES DAVID
HAHN. Trajeti ad. Rhenum. Tipis H. van Otterloo,
1783, Absque Pra;f. dedicat. &. 186. p. 8vo. f. m.

GULICLMI HEWSONl

n de veronderiieiling dat de verdienden van den Heer
IHewfon,
onzen Land- en Koustgenooten niet meer on-

bekend kunnen zyn, voornaamentlyk, naa dat de Hoogleeraar Torten Verfchuir, een kort dog zaaklyk, Uit
arbeid , en ce ontdekkingen van-trekzl(*),vand
deezen onvermoeider Natuur.Onderzoeker, over de Watervaten , gegeeven heeft. --- Reeds lange heeft men met
reden gewenscht , dat de Vertaaling van zo een Werk
't welk ontdekkingen bevat , die een merkwaardig tydvak in de Geneeskunde, voor ons, en onze naakomelingen, ultm'aaken , door eene kundige hand mogte onder
worden. De Heer van de Wynpersfe heeft-nome
deeze taak, onder toezigt van den beróemden Hoogleeraar de Hahn, op zig genomen, en meesterlyk uitgevoerd.
De Latynfche taal was zekerlyk de gefchik•Ite,
om zodanige ontdekkingen meer algemeen te maaken ; —
en uit dien hoofde heeft zig de Heer Vertaaler, niet alleen by zyne Landgerronten , maar ook by de Geneesheeren in andere Landen , verdiend gemaakt.
Wy
hebben de Vertaaling met het oorfpronglyke vergeleeken ,
en vinden , zoo als wy reeds verwagtten , dezelve in
allen opzigt , juist , en in tenen aangenaamen ffyl, gefchreeven. De Hoogleeraar de Hahn heeft dit
Werk nog, daarenboven, met eene Voorreden vercierd,
waarvan Wy onzen Leezer nog, met een kort woord, het
hoofctzaakelyke zullen mededeelen. — In de eerfte plaats,
onderzoekt de Hoogleernar den Oorfprong van het gebruik
der verfchillende Landstaalen , welke ieder Schryver thans
bezigt , en overweegt de voor- en naadeelen die daar
uit ontftaan. Vervolgens, na den yver en leerzugt van
zynen Leerling op hunnen waaren prys gefchat te hebben,
gaat zyu Hooggeleerde over tot de beoordecling van het
Werk zelve. Hy bekent, dat het Werk van den Heer
Hew(*) Zie 7. 7. Plenck, Ontleedkunde, door den Heer D. van
Gesfcher uitgegeeven. IIae Deel.
;
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Hewfon, op verre naa niet volkomen is. Dan by

ontkent even daarom de voortrelykheid der Ontdekkingen
integendeel , by bevestigt
en Naafpeuringèn niet ;
het nut derzelven, door eene Waarneeming, welkers ver
fchynzelen niet dan uit de kennisfe der Watervaten kun•
tien verklaard worden.
Verders deelt zyn Hooggeleerde eenige bedenkingen
mede , over den aart der Lympha, en het gebruik der
Watervaten. Hy onderzoekt , in de eerife plaats,
wat men door Lympha te verflaan hebbe; — welk nderzoek , wel is waar, des Hoogleeraars kennis en Geleerdheid te kennen geeven ; dan voor Geneeskundigen,
die de konst van bepaalen verftaan, van weinig nut is.
Immers, zoo wy de bepaaling van Hewfon , die
door Lympha, dat eenvoudig, algemeen, eigenaartig vocht,
het welk door de flag- aderen afgefcheiden, en door de Wa
tervaten na haaren gemeenfchappelyken fi?am te rug gebragt
word , wil verftaan hebben , aanneemen, en de verfchillende foorten van waterachtige vochten , als enkele wyzingen van dit algemeen vocht , befchouwen , looped vry
minder gevaar van verwarringe, dan wanneer wy die fyne verfcheidenheid van dit vocht , welke de Hoogleeraar
opgeeft, als zo veele byzcandere zoorten aanmerken.
Immers , zodanige Galenifche onderdeelingen van een
vocht, het welk, naa de verfchillende werking der doelen, verfchillende wyzingen ondergaat, zyn voor Leerlinte meer, daar men , de
gen zeker niet gef hikt ;
Lympha als P/ f ologus befchouwende , het gevoelen van
den Heer Hewfon, door de verfchynzelen del eenvoudige
natuur bekrachtigd ziet. Misfchien is zyn Hoog
geleerde, in het toepasfen der Scheikundige beginfelen ,
op een dierlyk vocht , wat te verre gegaan. —_
De Hoogleeraar zoekt , vervolgens, de stelling van den
Heer- Hewfon, dat de Watervaten alleen tot opflorping
der vochten in de holligheden des Ligchaams, gefchikt
zyn , en dat de Bloedvaten geen deel in deeze werking, om reeds afgefcheiden vochten weder in her blo©d
te brengen , hebben , door een bewys , ontleend uit
de befchouwing der dierlyke huishouding, naader te
bevestigen. Een rauw vocht, zegt hy, kan niet
fchadeloos in het bloed komen.
Daar was dus
een weg noodig, om een zodaanig rauw vocht te bewerken , en tot de vermenging met onze vochten bekwaam
te maaken. En hiertoe dienen de water- vochten.
«'Y
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Wy laaten aan onzen Leezer over , om te beoordee.
len, in hoe verre dit bewys;, aan de flelling van Hewfon,
eenig gewigt kan byzetten. Zyu Hooggeleerde
heeft , achter zyne Voorreden , een fchets van het Leven ,
en de Werken van Hewfon medegedeeld. Wy
beklaagen ons met zyn Hooggeleerde , over den vroegtydigen dood, van een Man, aan wien de Geneeskunst zo
veel te danken heeft, — en van wiens uitmuntende
bekwaamheden, en onvermoeiden yver, men zig met regt
nog zo veel kondé belooven.
Wat het Werk van den Heer Hewfon zelve betreft, --hiervan vind den Leezer, zoo als wy even zeiden, een
beknopt Uittrekzel , door den Hoogleeraar W. F. Ver
medegedeeld. Voor die geenen, echter,-fchuir
die dit Gefchrift niet mogten bezitten, zullen wy, in het
voorby gaan , den zaakelyken Inhoud aanrlippen. De Schryver heeft zyn Boek in dertien Hoofdflukken afgedeeld: het eeríle bevat eene Letterkundige Gefchiedenis; — het tweede de Befchryving der Watervaten in
het algemeen; het derde, die van het Menfchelyk Lig
vierde , vyfde en zesde,-chaminetbyzodr.Ih
word over de Watervaten der Vogelen , Zee- Schildpadden ,
en der Visfchen gehandeld ; en heeft , in liet zevende,
over den aart, en in het achtfle, over de wyze van affcheiding , van het waterachtig vocht , zeer veel fraais gezegd.
Vervolgens gaat de geleerde Schryver in het negende
Hoofdiluk over, tot het gefchil, of de Watervaten alleen
werktuigen zyn der opflorping, dan of de Bloedvaten ook
aan die werking deel hebben. Hy betoogt zyn gevoelen
zeer wel , en vervolgt in het tiende Hoofdíluk met de
verklaaring van het gebruik der Watervaten , en eindigt,
na in het elfde Hoofdtluk onderzogt te hebben , of de
Watervaten ook van de Slag- aderen voortkomen of affiammen, zyne naafpeuringen met eenige Ziekte-kundige
Waarneemingen , tot het Systema der Watervaten behoorende. Agter het Werk zelve, zyn geplaatst , zes
keurlyke Plaaten, die naauwkeurig'na den Engelfchen druk
gevolgd zyn, en die ons een volmaakt denkbeeld van den
loop der Watervaten geeven.

Dis-
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et geen hier op den tytel als een foort van Aánhangzel
J
voorkomt, de RefraEt o flstronom ca, of de verbciiging,
die het licht der Hemelfiche Lichaamen , eer het tot ons oog

kont, ondergaat , was , naar luid der Voorreden , het onderwerp, dat cie Heer Da;nen zig aanvanglyk ter overweeginge
had voorgefleld; niet oogmerk, om eene algemeene theere
formule , of vastgeltelde regelmaat ter berekeninge dier-tifche
firaalbuiginge, na te 1pooren. Dan , bemerkende dat de
waarneemingen van den Barometer, door verfcheide Natuur
(waarop die bepaaling fleunen moet,)-kundigeopv,
zeer wyd uit elkanderen loopen , zo heeft dit hem bewoogen , tot een gezetter onderzoek van de manier van 't mee ten der Bergen door middel van den Barometer; 't welk ten
gevolge gehad heeft, dat dit onderzoek als de hoofdzaak
zyner Verhandelinge geworden is; waarop hy dan de overweeging van het eerstgemclde vestigt. Zyn Ed. heeft deeze
Bergmeeting te eerder op die wyze behandeld, om dat men
'er tot nog geen beknopt aaneengefchalceld berigt van geineen gemaakt had; dit heeft hem aangezet, om het geen
hier en daar deswegens in veele Boeken verfpreid gevonden
wordt, by een te vergaderen , en kortlyk zamen te trekken;
wel inzonderheid om na te gaan ,welke nuttigheid then daar
uit zonde kunnen afleiden, ter bepaalinge van de boven aan
straalbuiging.
-gedui
Ter klaarder behandelinge van dit onderwerp, brengt hy
ons eerst onder het oog een kortbondig gefchiedkundig ver
geen men, van tyd tot tyd, in 't werk gefield-flagvn't
heeft, om de hoogte der Bergen, door middel van den Ba
meer naauwkeurigheid te meeten. Pascaiius-romet,
fchynt, op het afloopen der voorige Eeuwe, het eeríte op
de gedagten deezer wyze van Bergmeetinge gevallen te zyn,
en Perrierius daartoe bewoogen te hebben. Zints dien tyd,
hebben verfchciden , terwyl de kundigheden der verfchynfeIen van den Barometer toenamen, zig daarop uitgelegd;
doch hunne pooltin en, gelyk de Heer Damen opmerkt,
waren voor liet bedoelde niet genoegzaam; en 't liep aan
tot het midden deezer Eeuwe, eer men daaromtrent iets , dat
teV. DEEL. ALG. Li TT. NO. 5.
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eenigzins voldoende was, erlangde. Onder deeze laatere
navori2:hers der Natuure, in dit opzigt, is bovenal te noemen Borguier, wiens waarneemingen grootlyks opgehelderd
en verbeterd zyn , inzonderheid door De Luc ; waarop vooral
Shzzckburgh en Roy dit fink tot een hooger trap van vol
hebben. — De vergelyking der waarnee--maktheidgbr
mingen dier beroemde Mannen, met nevensgaande aanmerkingen over. dezelven , legt de .Heer Dagen ten grond
Bergmeeting; om 'er-flagezynrVhdiove
vervolgens zyne regelmaat , ter berekeninge van de Straal
te vestigen. Flier toe handelt zyn Ed. -buign,op
I. Over den Dampkring, alleen befchouwd als eene Vloeihof, die digtheid heeft en veerkragtig is , zonder de Warmte in agt te neemen.
1I. Over de oorzaaken, die eerre naauwkeurige meeting
der Bergen , met den Barometer, moeilyk maaken ; waar
Warmte en de Dampen, als de voornaamíien,-onderby
opgeeft; zynde de andere bykomende omflandigheden, gelyk hy aanduidt, in dit geval van minder gewigt. Zulks leidt
hem, om
III, na te (peuren, welke veranderingen de Dampkring,
of deszelfs veerkragt, door de Warmte ondergaat.
IV. Hieraan kegt hy een onderzoek naar de wet der
Warmte in den Dampkring, om na te gaan, in welke evenredigheid dezelve afneemt. Daarby komt dan voorts
V. in aanmerking de invloed der Dampen , ter vermeerderinge van. de digtheid van den Dampkring. Zyn Ed. oogt
hier mede, niet zo zeer op die grovere dampen, welken
men nevel en dergelyken noemt, als wel op die fynere dampen, welken. zig naauwer met de lugt van den Dampkring
vereenigen, en dezelve vogtig maaken; op welker invloed
Uit hoofde deezer
het in doezen eigenlyk aankomt.
moeilyklieden , die zo uit de Warmte als uit de Dampen
ontulaan , heeft men , volgens onzen Autheur,, ter naauwkeuriger meetinge , by den Barometer, ook den Thermometer
en den Hygrometer te voegen , om dus de zwaarte, de
warmte ende vogtigheid der lugt, te gelyk, met de vereischte opmerking gade te flaan.
VI. Eindelyk deelt ons de Heer Darren nog, mede zyne
vergelyking van de proeven en waarneemingen van de Heeren Schuckburgii en Roy , met die van den Heer De Luc ; met
aanwyzinge van 't geen men daaruit heeft af te leiden;
en hoe ver men 't, ingevolge hier van, met deeze wyze
van
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van Bergmeeting brengen , of wat men daar van vervva
ten kunne.
Op de hierin voorgedraagen grondbeginzels, vestigt de
Autheur clan verder zyne nalfpooring en bepalling van cone
algemeen vastgetlelde regelmaat , ter berekening van de
11raalbuiging der Hemelfche Lichaanten. let den
aanvang der ontvonwinge hier van , geeft by,, vooraf, ecnc
beknopte verklaaring van de Straalbuiging, mitsgaders van
cie twee hoofdoorzaaken, waaruit de verícheidenl^eid der
Straalbuiginge ontslaat, te weeten de verfchillende, hoegrootheid van den hoek, dien de invallende Straal maakt, en
de vcrfchillende digtheid der middelftoffe welke de Straal
doorloopt. 't Is uit hoofde van dit laatfle, dat het voor
hier in aanmerking komt, om de bedoelde alge -gemld
regelmaat te vinden; waaromtrent reeds veele He--nle
melloopkundigcn herhaalde poogingen aangewend hebben;
ouder welken de Heer De la Grange , naar 't oordeel van
onzen Schryver, best geflaagd is: al .s hebbende, met behulp der waarneemingen van den heer De Luc , eene
welgegronde regelmaat aan de hand gegeeven , om de Straal
hoogte van den Barometer en Thermometer-buign,(de
bekend zynde,) gemaklyk te vinden.
De Heer Darren , wien deeze regelmaat van den Fleer
De la Grange , boven anderen , toelacht , volgt deezen kun di en navorfcher op liet (poor; tragt het door hem voor
beknopter en duidelyker te ontvouwen ; terwyl-gedran
by zig tevens bevlytigt , om , met behulp der proefneemingen van den Heer Roy, die regelmaat te verbeteren,
cie berekening gemaklyker te maaken, en het geheele Stuk
nog verder eeneg licht by te zetten. En voorts toont by
derzelver

gegrondheid , door eerre vergelyking van Benige

op die manier berekende Straalbuigingen, op verfchillende
fcbynbaare hoogten, met de waarneemingen van den Heer
Lradley; waaruit blykt, dat deeze regelmaat van berekening na genoeg met de daadlyke waarneeming overeen
dan die van den Heer De la-(lemt;nauwkrigs,
Grange.

Onze Autheur, wyders opgemerkt hebbende , dat men
zig van deeze regelmaat, uit hoofde dat dc ftraalbuigende
kragt van den Dampkring niet allerwe;e dezelfde zy, aan
alle Gewesten der Aarde, niet gelyklyk kan bedienen; tekeiit by die gelegenheid aan, hoe veele Hetnelloopkund"iren obrdeelen , dat men vergeefsch zou zoeken na eene
regelmaat van berekenin g- der Straalbuiginge, die voor alle
Gee)
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Gewesten gefchikt is. Dan hieromtrent voedt zyn Ed.
eenigzins gunstiger gedagten. Hy is wel overtuigd, dat
het nafpooren hiervan veel moeilykheids in hebbe, doch
hy tragt tevens te doen zien, dat 'er rede zy, om te beweeren , dat het niet volltrekt onmogelyk zy, dezelve te
boven te komen , waartoe hy ook eenigermaate den weg
baant, te meer daar de hier voorgeltelde regelmaat 'er toe
bevorderlyk kan zyn. Met betrekking tot dit uitgebreider
onderwerp, betuigt hy nog ten Plot, dat by al eenige nafpooringen daaromtrent gedaan heeft, die hem in dit denk
doen hoopen, dat de door hem voor -beldvrítkn,
daartoe zal kunnen dienen; maar ze zyn,-geldwyz
zegt hy, nog niet genoeg voortgezet, om ze het licht te
doen zien, des derzelver mededeeling uiti'c el vordere. -Het In deezen door zyn Ed. nopens dit Stuk voorgedraagen is , met zo veel uaauwkeurigheid, uitgewerkt , dat men
reden hebbe om te verlangen, dat het den Heer Darren
aan geen tyd en lust zal ontbreeken , om deeze zyne p00gingen voort , te. zetten, als waardoor zyn Ed. , by een
gcwenschten uitdag, den Hemelloopkundigen een gewigtigen dienst zou doen.

IW'ysgeerige en Staatkundige Gefchiedlenis van de Bezittin-

gen en den Koophandel der Europeaanen in de beide Indien. Ti nde Deel. Te Amf erdam , by M. Schalekamp ,
1783. In gr. octavo, 544 bladz.

,(et de afgifte van dit Deel, het welk de Aanhangzels,
..V1 Invullingen , Uitbreidingen en Verbeteringen
, op de
drie laatI}e Deelen , behelst , wordt de Nederduitfche Uitgave van dit Werk voltrokken, en de Leezer ontvangt
daar mede alles , het geen de laatfile en beste Franfehct
Druk van het jaar 1780, boven den vroegenen verleent.
In 't zelve komen ons, even als in de twee voorige bygevoegde Deeles , verfcheiden nadere ophelderingen voor,
die toonen , dat het wel der moeite waardig was, den vermeerderden Franfchen Druk op die wyze na te gaan, en
ook deeze Hukken den Nederlander mede te deden. By
de zestien Handeltafels, in 't negende Deel geplaatst, vindt
men hier nog zeven foortgelyke Tafels, nopens den Handel van Frankryk op zyne Volkplantingen, van Groot-Brittanje, zo op de Eilanden, als niet zvne Volkplaritingen
op het Vaste Land, mitsgaders van den Koophandel en
Scheep-
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Scheepvaart van Noord- Amerika, en Bene byzondere van
den Staat der Bakkeljaauw-Visfchery der 1^ranfche , in
't jaar J773: waar uit men zig gemaklyk een geregeld denk
uitgebreidheid en het gewigt van dien gan--beld,van
ichen Handel, vormen kan. Daar we meermaals
dit Gefchrift, niet zo zeer van de zyde van Staatkundige,
veel minder van die van Godsdienftige , beginfelen , maar
behendig ten aanzien van Handelkundigheden aangepreezen
hebben, kunnen we, by deszelfs laatfte melding, niet wel
afzyn van des Autheurs lesfen aan den Koophandelaaren
hier nog te plaatzen.
„ De Koophandel, zegt hy, is een weetenfchap; die
nog meer kunde van menfchen dart van zaaken vordert.
Deszelfs moeilykheid ontstaat niet zo zeer uit de menigte der bezigheden, als uit de hebzucht van hun, die ze befluuren. Men moet, derhalven, in 't uitwendig voorkoomen, met hun handelen, als of men van hunne cerlykheid
verzekerd ware, en, nogthans , behoedmiddels gebruiken
als of ze van alle beginzels ontbloot waren.
„ Bykans alle menfchen zyn cerlyk buiten hun beroep;
maar 'er zyn flegts weinigen, die , in de waarneeming van
hun beroep, zich volgens de regels eener naauwgezette
eerlykheid gedraagen. Dit gebrek,'twelk van den hoogíten
tot den laagben hand heerscht, ontstaat uit het groot getal
bedriegeryen, door den tyd ingevoerd , door de gewoonte
verontschuldigd. Perfoonlyk belang en een algemeen ge-

bruik bedekken 'er de misdaadigheid en laagheid van, ik
doe gelyk anderen, zegt men; en men fehikt zich naar be-

dryven, tegen welke het Geweeten wel dra ophoudt zich
te verzetten.
„ Soortgelyke bedriegeryen hebben geenerlel ongelegen
oogera van hun , die ze zich veroorlooven.-heid,n
Gemeen zynde aan alle beroepen , vergoelyken zy zich niet
de eene door de andere? ik herneem uit de beurs van
hun , die met my handeltiryven,'t geen zy, met welke ik
gehandeld heb, te veel uit myne beurs genotleen hebben.
Zoudt gy vorderen, dat een Koopman, een Werkman,
een Winkelier, wie hy ook zy, zal dulden de Rille en geheime knevelary van alle die geenen , tot welke zyne dag',elykfcl)'e behoefte hen) dryven, zonder op iemand hunner
Tyner fcliade te verhaalen? Dewyl alles vergoed wordt door
eerre algemeene ongeregtigheid , gaat alles even goed als in
een (taut van fieren e regtvaardigheid.
Maar, kan 'er eenigerhande fch:tcver„oediug p'ant;
O
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hebben, tusfchen die roveryen in 't klein van dc cent
klasiè van burgers op alle de andere, en van deeze op de
eerlle? hebben alle beroepen de andere even zeer noodig?
Vecle bloot flaande aan knevelaaryen, die onophoudelyk
hervat worden , ontbreekt het niet den meesten aan gele
om op hunne beurt te knevelen? Doen niet de-genhd
omí}andigheden , van den eersen dag tot den anderen , de
evenredigheid deezer knevelaaryen veranderen? Misfchien
zullen deeze aanmerkingen als beüzelagtig worden aangezien. Laaten wy derhalven blyven fti1 f aan op eene gewigtiger bedenking. Kan eenig ver[Iandig mensch van ge.
dagten zyn, dat het onverfchillig zy, of de ongeregtigheid
Itrafffeloos, en bykans met eene algemeene toeilemming,
in alle beroepen, gepleegd worde; of het lichaam eener
Natie bedorven zy, en met een bederf,'t welk teugel noch
paaien kent, en of 'er geen otiderfcheid plaats hebbe, tus,
fcben eene gewettigde en dagelyks herhaalde dievery , en
tuslchen eenige regtvaardigheid, welke zy ook zyn moge?
„ Nogthans moet men wel gelooven, dat het kwaad onherf'elbaar is , ten minisen ten aanzien van de koopbedryven, in 't klein, dewyl de geheele Zedekunde, op de gee,
nen, welke ze by de hand hebben, toepasfelyk, hierop
neder kootnt. „ Doe uw best om niet tot fchande te
„ worden, in uwe kostwinning. Indien gy duurder ver,
„ koopt dan anderen , heb dan ten minleen den naam ,
„ dat gy beter waaren verkoopt. \Vin zo veel als gy
„ kunt. Heb vooral geene twee pryzen. Maak uw fortuin, en maak liet zo fpoedig als gy kunt. Indien gy niet
„ ter kwaader naam, noch voor oneerlyk, bekend haat, is
„ alles wel." In cie plaats van deeze zou men eerlyl;er
beginzels kunnen Rellen; maar het zou vrugtloos weezcn,
De kleine dagelvkfche winflen, de kleine bezuinigingen ,
die het wezenlyk hulpmiddel van zommige kostwinningen
zyn , vernederen en verlaagen de ziel , en blusfehen in dezelve nit allen gevoel vap grootheid. Niets , in de daad
lofwaardig, tan men aanpryzen aan , noch verwachten
van, eerre klasfe van menfclien , tot dit punt van vernede.
ringe gedaald.
„Dus is het niet gelegen niet dezulken , wier ontwerpen
alle de gewesten der Aarde insluiten; wier zamengeftcldc
bedryven de afgelegenfle Natien zamenbinden; door well:e
liet Heelal één Gezin wordt. Deeze lieden kunnen een edel
denkbeeld van hun beroep hebben ; 't is hykans nuttesoos tot de meesten hunner te zeggen: v.ce;t cer!y;, ni-n
C: „u
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dat de oneerlykheid, uzelven nadeel doende, insgelyks
nacleelig zyn zou voor uwe Medeburgers, en eenen blaam
op uwe Natie leggen.
„ Misbruikt uw Credit niet; dat wil zeggen , wanneer, in
gevalle van onverwagte tegenfpoeden, uwe eigen penningen
kunnen vervangen de penningen, welke gy verworven hebt,
van liet vertrouwen , welk uwe Korrespondenten gefield
hebben, in uwe kundigheden en eerlykheid. Men zie u, te
midden der kanswisfelingen van uw geluk, pal tfiaan, even
als groote boomer, van den blixem getroffen, en die
nogthans al hunne Majef'ceit behouden.
„ Te meer zult gy uzelven wantrouwen, dewyl gy bykans
altoos de Benige regter over uwe eerlykheid zyt.
„ Ik weet wel, dat, indien gy ryk zyt, gy altoos zult ge
worden in de ooges der menigte: maar in de u--erbidg
wen? Indien gy weinig belaugs !lelt in uwe eigen a,*ting
flapelt dan hoopen gouds op elkander, en weest gelukkig,
indien de onflerflyke mensch het zyn kan.
„Gybehoudt nog, en gy moet behouden,Godsdienflige
beginzels. Overdenkt dan , dat 'er een oogenblik zal kooroen ,
waarin gy u zelven zult verwyten kwalyk verkreegene rykdomnien, die gy moet te rug geeven: althans indien gy
niet als uitzinnigen tart eenen Regter, gereed om u daarvan een ftrenge rekenfchap af te vorderen.
.. Staat allen Natiën ten dienfte;maar hoedanig een voor
Ontwerp u aanbiede, ziet 'er van af, indien het-delnig
uwer eigen Natie nadeelig zy.
„ Laat uw woord heilig zyn. Bederft u zelven liever, indien het noodig zy, dan daaromtrent in gebreke te bly
; en toont dat de Eer u dierbaarder is dan het Goud.-ven
„ Neemt niet te veel zaaken tevens by de hand. floe ffcrk
uw hoofd ook zy , welk eerre uitgebreidheid van vernuft
gy ook bezit, bedenkt dat de gemiddelde dag van een
werkzaam mensch niet meer dan zes uuren heeft; en dat
alle zaaleen, welken vorderen zouden dat de dag langer ware , noodzaaklyk zouden moeten overgelaaten worden aait uwe bedienden. Welhaast zal rondom u een
liajcrt ontflaan , in de ontwikkeling van wtlken gy ti
zoudt kunnen nedergeflort zien van de hoogte Tjes voor
welke gy meende verheeven te zyn , In den-fpoeds,t
grondloozen afgrond des ongeluks.
„ Onoplioudelyk zal ik u toeroepen , Orde !Orde'! zonder
Orde wordt alles onzeker. 'Er wordt niets voltooid; alle,
04

` c.:

2I0

CESCIIIDDENIS DER ELIDE IND1CNe

gcfchicdt in haast en verkeerd. Verwaarlooziug en overhaasting bederven even zeer de onderneeuiingen.
„ Hoewel 'er, misfehien, geene Regeeriug zy, eerlyk
genoeg, dat een Burger haar niet zyn Credit moet te hulp
komen , vermaan ik ia egter om daarvan den kans te waagen: doch dat deeze onderfteuning uwe cige vermogens
niet te boven gaa. Bederft u zelf om den wille van uw
land, maar bederf niemand anders dan u zelven, De liefde tot liet Vaderland moet ondergefchikt zyn aan de Wetten van Eer en Regtvanrdigheid.
„Brengt u zelven nooit in 't geval van uwe traanen en
wanhoop te vertoonen aan een Hof, dat uw koelzinnig zal
afzetten met de beweegreden van de algemeene noodzaak
aanbieding van een Vry-Gelei--lykheid,nfca
de. Niet in het Ministerie eener Natie, maar in u fielt
de burger en de vreemdeling vertrouwen. In uwe handen
hebben zy hunne penningen ter bewaaringe getleld, en
niets kan n behoeden tegen hunne verwyten, en die van
uw eigenGeweeten, indien gy een Geweeten hebt.
„ Zeer verf}andig zult gy te werk gaan , indien gy geene
andere ouderneemingen doet, dan zulke, die mislukken
kunnen, zonder uw gezin te bedroeven, en uwe eigen
rust te ftooren.
„ \Veest kleinmoedig noch onbezonnen. Dekleinmoedig
heid zal u een middelbaaren Plaat doen blyven bedeeden
de onbezonnenheid zon u ten eenigen dage de vrugt eens
veeljaarigen arbeids doen verliezen.
„ [-let goed fortuin en het credit kunnen in geen vergclyking komen. Goed fortuin, zonder credit, is van weinig
belas ;gis. Het Credit , zonder fortuin , heeft geese paaien,
Zo lang het Credit duurt, is liet bederf niet volkomen. 1)e
minfle fchok van het Credit kan van een volkonlenen val
gevolgd worden. Ik heb den tyd beleefd , dat inca, naa
verloop van twintig jaaren , nog niet vergceten hadt, dat
de Iias eener vermogende Maatfehappy viercittwintig uures
was geuooten geweest.
„ Het Credit eens Koopmans is nog bezwaarlvker te herflellen dan de Eer eerier Vrouwe. Niet minder dan een
\Vonderwerk is 'er noodig, om een gerugt te doen ophou
welk in een oogeoblik van het ecue \Vackelddeel tot-den,
her andere ove.rflaat.
„De Koopman moet niet minder jaloersch zyn op zyn Cre-.
dit dan een Krygsman op zyne Eer.
Indien gy verhevenheid van Ziele bezit, zn,t gy licv;r,
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verkiezen uwen medeburgeren met minder voordeels teil
dienst te flaan, dan den uitlander met minder gevaar., minder moeite en grooter voordeel.
Volgt Bene eerlyke befpiegeling , by voorkeuze; boven eerie meer voordeel geevende befptegeling.
„Men heeft gezegd , dat de Koopman, de Bankier,
de Kommisfonarts , Waereldburgers door hun beroep,
in geen Land burgers waren. Loet deeze hoonende taal
ophouden.
„Indien 'gy, den -handel verlaatende, onder uwe Mede
geen ander aanzien geniet , dan 't welk aan de-burges
groote rykdommen wordt toegefchreeven, hebt gy niet alles
verkreegen , 't geen u de Koophandel zou kunnen geeven.
De veragting van rykdom is, misfchien, onbeflaanbaar
met den geest des Koophandels : ongelukkig hy, in wier
deeze Geest het gevoel van Eere zou uitíluwten.
„ In myn gemoed heb ik een Altaar gebouwd voor vier
rangen van Burgers, voor den Wysgeer, die de waarheid
koekt, die de Natie verlicht, en die met zyn voorbeeld
aan de menfchen de deugd predikt; voor den Wethouder,
die de fchaal der Geregtigheid weet in evenwigt te houden ;
voor den Krygstnan , die zyn Vaderland befchermt; in voor
den eerlyken Koopman, die bet verrykt en aanzien geeft.
Ik had den Landman vergeeten, die het Vaderland voedt,
en ik vraag hem om ver chooning.
„ Indien de Koopman zichzelven niet op deezen aanzienlyken rang vati burgers plaatze, agt by zich zelven niet genoeg. Ily vergeet dat , in zyn veormiddagwerk , eenige
trekken van zyne pen de vier hoeken der Waereld , tot
het onderling geluk, in beweeging brengen.
„ Verre zy van u alle laage jaloersheid tegen den voorfj^oed van een anderen. Indien gy zyne verrigtingtn ,
zonder beweegreden dwarsboomt', zyt gy een aterling.
Indien gy agter het geheim zyner ontwerpen koomt, en
ze u áanmatigt, zult gy hem beftolen hebben.
„ De bivloed van het goud is even heilloos op de byzondere perfoonen als op de Natiën. Indien gy 'er op gezet
wordt, zult gy daarna begeerig worden, als een dronkaart
rit den wyn. Naa dat gy het opeengeftapeld hebt, zult gy
voortgaan met opeen ftapelen; en gy zult gierigaarts af
verkwisters worden. Indien gierigaarts, zult gy hardhartig
zyn, en het gevoel van mededogen en weldaadigheid zal
in u verdooven. Indien verkwisters , zult gy, naa uwe
0á
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beste jaaretzsmet het zamenfchraapen van • rykdommen: te
hebbep dvorgebragt , behoeftig zyn door buitenfpoorige
uitgaaven ; en indien gy dit ongelak ontkoomt, gy zult
der yeragtinge niet ontgaan.
„ Opent zomtyds uWe _beurs voor den nyveren en ongejukkigen.
„ Wilt gy by uw •leeven..en naa uwen dood geëerd
worden , befleedt _ een gèdeelte uwer rykdommen , aan
eenige Gedenk[lukken van algemeen nut. Wee uwen
Erfgenamen, indien deeze tlitgaave.11en .bedroeve!
„ Bedenkt, dat wanneer iemand (lerft,die niets anders dan
fchatten bizit, 'er niets verlooren zy..
„Deeze grondregels, . elke_wy de vryheid genomen heb
te herinneren, zyll altoos waar geweest, en zul-benu
-len'taydz."
-

-

Tafereel • der Algemeen. Gefchiedenisfe van de Vereenigde
Nederlanden , gevold naar 't Fransch van den Heer
A. M. CERISIER. Igde -Deel, ede Stuk. Te Utrecht,
by B. Wild , in gr. 8vo. 296 bladz.
en aanziene van dit Werk, 't welk, op den eigenflen
T
tract, als het begonnen is, voortgezet wordt, hebben
wy -bykans ..niets .meer te doen dan enkel--op te geeven,

wat 'er hoofdzaaklyk in dit Wde Deels zde Stuk voor
tegenwoordig Boekdeel neemt een aanvang met-komt.He
het Vierde Tydperk; 'voorf'ellende : de laatfte poogingeii
ter hereeniging der Nederlanden met Spanje; de Krygsverrigtingen der Vereenigde Gewesten ; hun handel als een
Oppermagtige Staat met andere Oppertnagten; de Overdragt der Nederlanden aan de Infante 1ZABELLA; de voor'tgang' des Handels, der Zeevaard en Kunftetl-; en den dood
van PHILIPS DEN Il. Het Vyfde Tydperk , vertoont,
ons de Spanjaarden, die de Duitfchers tegen zich ophitzen door in de ltykslanden te vallen; hoe MAURITS zich
van deeze afwending bedient, om. hun veele Plaatzen te
ontweldigen ; den grooten Zeetocht na de Canarifche Eiladen, de Zege, door MAURITS by Nieuwpoort bevogten; de nieuwe voordeelen , ten Lande en ter Ze op de
Spanjaarden behaald ; de Oprigting der Oostindifc/ie Compagnie ; de Dood van ELIZABETH; 't Laugduurig Beleg
van Oostende. Het Zesde Tydperk , vermeldt de Ver
SPItOLA ; den Zeetocht van UAUT.IIN-tiesrngv
en
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en HEEMSKERK ; de Wapenfclhorsfing ; de Handelingen
over Vrede en Befiand; de Inzigten en Staatkunde der
Koningen van Spanje, Frov.kryk, als mede van Prins MAUAITS en OLDENBARNEVELD; de Onafhanglykheid der l^ereenigde Gewescen erkend , — Partyen voor en tegen het
Beland; Zeden, Kunften en Weeteníchappen.
Wie het voorgaande deezes Werks geleezen' heeft, en
den fchryftrant van den Heer CERISIER, of van diens Ne derduitfchen Naavolger, kent, zal, uit deeze korte opgaave , ligt kunnen opmaakera. , dat 'er zeer veele Gebeurtenisfen , welke tot die hoofdgevallen , rnedewrogten , in
verhandeld worden. Kortheid , zo veel de klaarheid ge
niet tot dorheid vervalt, treft men meestal-iengt,
aan ; doch zomtyds eene breeder voordragt. Een (luk van
deezen aart ., verfchillende van alle andere, door ons uit
dit Werk ontleend, zal thans eene proeve opleveren. liet
Onderzoek naamlyk, na het Gedrag van Koning IHENDI<3rc
DEN IV, en of by naa de Oppermogenheid der Vei eenigde Getive;ten geflaan Nebbe? Hier over vinden wy'de vol-

gende bedenkingen.

„ Zo ras de LVapenfchorsfing bekend gemaakt was,
hadden de Algemeene Staaten de Koningen van Frankr?k
en Engeland des kundfchap laaten toekomen; met verzoek
dat zy hun yver met goeden raad wilden byftaan. 1 IENDPIK DE IV nam te veel deels in 't geen deeze Gewesten
betrof , om met onverfchillige oogen aan te zien, dat zy
een flap van die aangelegenheid gedaan hadden ; zonder
hem -te raadpleegen, Zelfs was hy, eerst verneemende
dat 'er eene Onderhandeling zou aangevangen •worden, zo
gezet om 'er deel in te hebben, dat by zeshonderd duizend Guldens aan de Staaten zondt, in hoope, dat zy
geen verdrag met de Aardshertogen zouden maaken, zon der hem te kennen. Zyne Staatkundige iiizigten. verdienen ontvouwd te worden. Hy hadt ontdekt , dat Koning
JACOBTJS door het ' Hof van Spanje was gewonnen , die,
-

de lefante aan zynen oudilen Zoon tot Bruid beloovendc,
neet de Nederlanden, welke hy, naa 's Aardshertogs dood ,
aan haar zou affiaan tot een Huwelyksgoed; en dat die.
Vorst , in hoope van een Land te zullen krygen, waar in
by reeds eenig;e Steden hadt , zints den jaare AMIDCVI den
Staaten wegen van bevrediging voorilelde , onbellaanbaar
met hunne Ouafhanglyl:heid. Deeze gewigtige ku.ndfchap,

gepaard neet dc aanzoeken der yverige Catlolyken , die
ie ^?n rat dwongen, om van zyne verbintenis met de Kei-

to
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ters af te liaan, of Benige voordeelen te bedingen, die tot
vergoeding (irekten van de verbaazende Geldfommen hun
opgefchooten , als mede zyne begeerte, om een Volk,
't welk zich reeds tweemaalen , zedert de gereezene Onlusten, aan Frankryk hadt willen onderwerpen, aan zyne
Kroon te hegten; -- dit alles bewoog den Koning van
Frankryk, om zich aan te kanten tegen de Oogmerken des
ingelfehen Hofs (*). Hy maakte eenels aanvang met eenige Steden tot Pandfchap te willen eifchen voor de zeker
Penningen. „ Maar," zegt suI,.Y,-heidrv(kt
een Staatsdienaar , die de Vriend en Vertrouweling des
Konings was, „ de Algemeene Staaten, naa den flegten
„ uittag der laafde Veldtochten, ziende, dat de groote
Staaten groote redmiddelen hebben , en de kleinen ras
uitgeput zyn, zouden veelligt befluiten , ons niet alleen
„ Pandsteden aan den Koning te leveren; maar zich geheel
„ aan hem over te geeven." Dit was eeniger gevoelen; en
men handelde in 's Konings raad verfcheide keeren over
den voorfag, om de Zeven Gewesten aan Frankryk te hegten. Dan deeze Hoofdopziender der Geldmiddelen, een
vyand van kostbaare ontwerpen, de zaaken in 't groot en
alle derzelver gevolgen befchouwende, en altoos zyne Staat
naar den meetlok van goede trouwe regelende ,-kunde
kantte zich altoos tegen dit heerschzugtig voorneemen.
Doch, ondanks de redenen , door deezen verftandigen
Staatsdienaar bygebragt,liet men niet na, eenige poogingen
tot dat einde aan te wenden; maar veel eer, naar 't fcheen
om te beproeven, of het wilde gelukken, de geestneiging
der Nederlanderen, in gevalle zy een Vorst wilden hebben,
tot den Koning van Frankryk te doen overhellen , date om
een vast en bepaald plan van Ryksvermeerdering voort te
zetten (t).
„FRANCOI8 AARSENS , Afgezant der Algemeene Staaten
aan het Franfche Hof, kreeg, in den jaare MDCVI, last
van Koning HEtvDRIK om hem het antwoord zyner Meesteren te rug te brengen, op de volgende vraagera. Of
zy zichzelven , met de hulp hunner Nabuuren , konden
handhaaven in den (laat, waar in zy zich toen bevonden?
Welke geneigdheid zy hadden tot den Vrede? Wel
middelen om dien te bekomen, en•of zy, tot verkry--ke
ging
(*) 1Vegotiat. de J!ANN1N. Toni. 1. p. 24. 253. SULLY,
Mem. Tom. III. p. To8. Erf. 1662, in Fol.
(+) Sur y, lfenn. Tom. II1. P. 13!. 153. 237. 243. 245.

NAAR CERISIER.

:ts

ging en verzekering van denzelven, de tusfchenkomst des
Konings behoefden ? - Welke voordeelen zy deli
Koning dagten toe te voegen, in gevalle by den Oorlog aan
Spanje verklaarde. •-- En of zy, zich werpende in de
armen zyner Majefteit, de vrye oefening van den Cat holyken Godsdienst zouden willen gedoogen ? AARSENS ,
in Frankryk te rug gekeerd , brat geen ander antwoord
mede, dan dat hy , over de opgegeeve Vraagen , geheel
niet hadt durven handelen: en te minder, om dat de Koning van Groot-Brittanje nog voordeeliger aanbiedingen ge
-danht(*).
„In het volgende Jaar, raadpleegde men, op 't verzoek
van denzelfden AARSENS , ter Vergaderinge van Holland
over eenen gewigtigen voorlag, waar over men niet dan
tot den meesten dienst der Landen, en tot best genoegen
des Konings, begeerde te befluiten (t). Men weet met
geene zekerheid wat deeze voorflag inhieldt. Maar het
fchynt genoeg te blyken uit de getrouwile en egtite Gedenkfchriften , dat het groot oogmerk van der Franfchen
Vorst was, aan de Vereenigde Gewesten , Vrede en Onaf
te bezorgen , om ontlast te worden van de-hanglykeid
zwaare kosten welke deeze Oorlog baarde ; hy durfde ze
niet verlaaten, uit vreeze dat zy onder het juk van Spanje zouden vervallen, de zaaken, van welk Hof hy geloof
de dat heimlyk ondersteund wierden door de Engelfchen,
schoon zy zulks altoos ontkend hebben.
„ IIet nieuws der Verbintenisfe, waar van wy gefprooken
hebben , de firydigheid der belangen des Koophandels
thans heftiger dan ooit , tusfchen' Engeland en de Vereenigde Gewesten , het verfpreidde gerugt, dat Koning JACOBUS
de Staaten , om hunnen opftand tegen den Koning van
Spanje, gewoon was Wederfpannelingen te noemen, verwekten in de Vereenigde Nederlanden zeer flegte gedagten
en verregaande vermoedens , ten opzigte van de Engelfchen. Ze werden geftyfd door OLDENBARNEVP_LD; en de
Party, die na den Vrede haakte of kragtdaadiger byftand
verlangde , om den Oorlog met allen ernst door te zetten (S).
„De Koning van Frankryk, zich niet kunnende ontílaan
van
(*) Negotiat. de JEANNIN. Tom. I. p. 2o. 87. ioi. I05.
(t) HUME, Hist. of Engl. 1609.
($) DArrëi., Tom. X. p. 343. SULLY , Mevn. aJs boven.
.
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van het verleenen eens lastig druktienden onderílands ,
dan door den Vrede, zogt de Staaten eenigerinaate tot
denzelven te noodzaaken , hun geene andere keus laatende , .dan zich aan hem over te geeven,. indien zy in den
Oorlog wilden blyven. Dit was het algemeene plan, volgees 't welke zich de Franfche Onderhandelaars, in dit
geval , gedroegen. JEANNIN fchroomde .niet, Prins MAURITS , die íleeds voor den Oorlog ieverde, te gemoet te
voeren; dat, indien men op nieuw wilde oorlogen , liet niet
redelyk ware, dat de Koning zyn Geld en Staaten zou waagen , zonder 'er iets by te winnen ; 'er byvoegende , dat
men de Vereenigde Gewesten, geheel Fransch moest 'rnaaken. Waarop MAURITS, antwoordde : Dat het nu de tyd
niet tinas om daar van te fpreeken, zo men de Landen niet
eer Spaansch dan Fransch wilde zien. De Staatsdienaar
vILLEROI fchreef JEANNIN : „ dat, indien de Staaten den
„ Koning in den Oorlog wilden inwikkelen, zy iets on,, Qemeens voor hem . moesten doen; dat hy, JEANNIN,
daar van moest fpreeken met MAURITS en OLDENBARf NEVELD , dat de Koning de zaak niet bedorven wilde
„ hebben door overhaasting ; dat hy liever den Vrede
,, wilde." In Benen; anderen brief, fchreef hy : „'t Is
„ waar, eenigen zeggen, dat de Koning niet verlangen
„ moet dat de Staaten ryker en magtiger worden , dan
zy reeds zyn., om redenen , die gy ligt bevroeden
„ kunt." Dan by voegt 'er by: ,, Men hebbe nog meer
„ de herhelling van ale zaaleen der Spanjaarden te vreezen (*)." hENTIVOCLIO ontvouwt ons. die redenen; te
weeten , hoe men in Frailkryk voor de te groote magt der
Vereenigde Gewesten vreesde : dewyl de Proteianten in
Frankryk, die ee.nigzins het hoofd begonnen op te fleeken, van daar bylland zouden kunnen ontvangen als het
t ot een oproer kwam.
„ Alle de geheim onderrigtingen, omtre>at het midden en.
einde van deeze Onderhandelingen, door Frankryk aan de
Gevolmagtigden gegeeven , maanden hun aan , om deli
Vrede , als de groote hoofdzaak , in 't oog te houden ;
en , in gevalle deeze niet flaagde , en de Vereenigde Gewesten zich genoodzaakt vonden van Regeering te veranderen , het daar heen te wenden , om zvne Majefleit te
begunfligen. OLDENBARNEVELD, die wel wist, hoe zich
te
.
X72.
Tom.
I.
)cnNvty.
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III.
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te bedienen van eerre Staatkunde, zo gunilig aan zyn geliefd plan an Vrede , verklaarde JEANNIN : „ dat toen ,
te made wordende van de Regecring te veranderen , en
„ het Gemeenehest tot een Vorflendom te tnaaken , uien
Koning van l+ranki yk voor alle Vortlen zou kiezen."
„ Uit deeze (lukken hier in één oogpunt zamengebragt,
blykt, dat de honing van Frankryk geene andere dan los te en vertnoedelyke inzigteu van Staatzugt haat. Hy Meldt
zich zeer gebelgd over het verfpreidde gerugt, dat by de
Regeerfin:; der L ereenigde Gewesten dagt te veranderen ,
en , door liet inhouden van den gewoonlyken onderhand,
de Staaten te noodzaaken , om hem de Ileerlchappy af te
,taan. Hy droeg zorge, zynen Gelastigden te beveelen,.
alle gereten te fluiten , die zyne bemiddeling verdagt
konden maateen : zyn oogmerk was , de Scheidsman te
weezen in deeze gewigtige Onderhandeling, en dc eer te
verwerven , van den Grondvester van 't Ge:neenebest der
t'ereenigde Nederlanden te weezen.
Met geheel beloop der volgende Onderhandeling, door
de bekwaamt e Mannen. volvoerd , flaaft de bygebragte
helling, ten opzigte van Koning iENDRIK'S oogmeel.".
Wy hebben , dit Stuk doorleezende, menigwerf ndsaoegd
geweest over de menigte van Drukfeilen, die 't zelve ontcieren ; 't is zeer te wenfchen, dat men, in de volgende
Deelen , het naazien der Proeven nauwkeuriger verrigte.
„

allagazyn van Stukken, tot de Militaire Yurisdiciie betrekkelyk , door FR. ADR. V. D. KEMP. .1V Deelen. - Te Utrecht ,
by B. Wild, 178. In gr. oftavo.
ijisfive van een Regent in eene der Zuidhollandfche Steden.,
aan een Lidt der Regeering van een Stad in Noordhol land, met en over de Memorie door Meeren Gedeputeerdens der Stadt 4mf erdani , op liet fiubjeEt der Militaire
, urisdiaie ter Vergadering van Holland overgegeeven den
28 January 1783. Benevens een Antwoordt op deze lie
Misjive. Alom te bekomen. In gr. octavo, 276 bladz.
,

indelyk ziet liet lang; verwagtte Magazyn van Stukken,
tot de Miliaire urisdi'tie betrekkelyk, door den Heer
van der Lemma beloofd, liet heb t; en enen kan, op 't nagaan van deszelfs inhoud , gemaklyk bezeffen , dat men
ever -een uitilel van tyd te klaagen hebbe , vermids liet
zyn Ld. zgkerlyk veel tyds en moeite gekost heeft, zulk
crt

ai8

F. # VAN DI KEMP

é'en aantal van Stukken, in eene gefchikte orde, te verzamelen. Men vindt hier naamlyk byeengebragt alle de daartoe behoorende

Stukken,

zedert her

jaar

1487 tot op het

jaar 1749. Zyn Ed. is tot deezen arbeid genoopt, door
de overtuiging, „ dat derzelver opetilyke afgifte den Ver,, deedigers der ongelimiteerde Militaire Jurisdi6tie allen
„ uitvlugt en verontfchuldiging zou benemen ; en den
Voorftanderen van des Volks Rechten en Vryheden niet
„ onweer(Iaenbaere wapenen voorzien:" bedoelende daar
mede, „ dat Hunne Ed. Mogende en Hunne Ed. Groot
„ Mogende de Stactsbefluiten van voorige Eeuwen zulken
klem gelieven by te .zetten, dat de Burger, in het ver„ volg, tegens de meer of min gegronde vreeze voor het
Gewapende Geweld moge zyn, beveiligd." Men verwagt
dit , op te vaster grond, om dat uit alle deeze Papieren
ten duidelyktle blykt, dat nimmer den Militairen Regter,
onder welke benaaming ook, zulk gene Jurisdic}ie Staats
veeleer het tegendeel door-wyzeisopgran;d
onbetwistbaare Refolutien vastgeileld ; en te gen alle Memorien , ter hegunftiginge van zulk eene Militaire Juris'dic^ie , flaande gehouden. Wel byzonder toont ons het
laatfle Deel , gaande over het voorgevallene, van 't jaar
1721 tot 1749, dat ook aan zyne Doorlugtige Hoogheid,
Willem den IV. Glor. ged. , welke poogingen Hoogstdezelve aangewend hebbe, om zyne bevoegdheid tot die
Jurisdictie aan te wyzen , nimmer zulk eene ongelimiteerde Militaire Jurisdictie, .door de hooge Bondgenooten gezamentlyk , of één derzelver privativelyk, is opgedraagen.
En ik f'chroome , ,z#gt de Heer van der Kemp , niet
„ 'er by te voegen, dat zulk gene ngelimiteerde uris,, dit'tie in commune deli&en en civile naaken , zonder de
„ expresfe bewilliging van ALLE de integreerende Staets„ leden, NIMMER , ('t zy. met eerbied gezegd,) door de
-

Bondgenooten opgedragen konde worden."

Zyn Ed. zou veelligt over dit onderwerp nog eenige
aanmerkingen, voor dit Magazyn, geplaatst hebben; maar
de uitgave der Am f erdam/che Memorie , waarin de pratenIe gronden, voor die Jurisdiie aangevoerd, omgekeerd
worden, en alles bygebragt is," wat tot taaving van het
nimmer geabdiceerd gezag des Souverains hadde kunnen
en behooren te worden , maakt zulks , zyns oordeels ,
overboodig. Voorts beroept by zig nog op het bekende
.) riefche 1ldvys, met het. doorwrogte Nafchrift. Men
voege hierby de opgenoemde Misfive van een Regent, enz.
-
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In dit Stukje verzoekt de Misf ve-Schryver de aanmeri;in^en I van. den Noordhollandfchen Regent , over cie daarnevensgaande Am^fIerdamfche Memorie. En liet Aiitwoord
van dien Heer Itrekt om het voorgeflelde in decze I\lemorie, (zo reien 't hier of daar nog eenige,verftcrking
noodig moge oordeelen,) door 't hybrengeil v ah v erfcheide merkwaardige Stukken , nader op te helderen. en
verder te fi aven ;, ter onwraakbaare overtuiginge van 'het
onbeftaanbjare met onze conflitutie, en de nadeelige geVolgen, der uitbreidinge van de Militaire yurisdi6Iie , tot

eivilt naaken en commune deliften.

Onderzoek over de Vryheid , van zyne gevoelens mede te deelen.
Te bekomen te Amj7erdam, by .1. F. Rolart, 1782. Behalveu he
Voorwerk, 84 bladz. in gr. cdavo.
Een ern!Iig voorftander der Vryheid behandelt he ópgemelde
onderwerp , in dit Gélchrift , manlyk , en op een overtui
trant. .Ten pinde men, 't geen hy beweert, niet mis--gend
duide , of tegen zyn oogmerk uitbreide , bepaalt by met den
aanvang voorzigtig , wat by verflaat' door zyne gevoelens mede
te doelen. „ Ik ver[iaa''er door , zegt hy, de daad van den
„ niensch, waardoor by anderen van zone gedagten over ze,, kere Voorfiellen ondcrrigt ; of aan hun mededeelt 't geen
„ by 'er over denkt, op welke wyze het ook wezen moge ,'t
„ zy in gefchrifte, of op eenige andere wyze. Romans, Las„ terfchriften , en andere voortbrengzelen van die natuur, zyn
„ het doel van dit Werkje nipt (*)."
In dien verflande onderzoekt de Schryver eerst, „ of, natuurlyker WV
..
ze, de een op den anderen het regt kan hebben, c;;a de
voortbrenging van zyne Gevoelens paaien te hellen ?" Vervolgens , „ of de Vrylieid om zyne Gevoelens mede te doelen
„ ]chadelyk kan zyn aan de RMaatichappy ; en of de dwang„ middelen in dat opzigt niet lèhadelyker zyn , dan Gene vol„ komene veyheid?" -- Het bcfluit van dit onderzoek
is , dat de Iimenlehen , natuurlyker wyze , eene volkorren
veyhéid moeten genieten , om hunne Gevoelens mede te
deelen ; ja , dat het algemeen welzvn , en het nafpooren der
waarheid, zulks vereischt. Op liet beweercn hier van gaat by
verder voort, tot het onderzoeken , „ of dc Souvereinen op
„ hunne Onderdanen he 'regt hebben, om de voortbr ng'ng
„ van
-

(') tiet overlicerlvlt nr•fchenk vn de Vryhe,Md der Drukpeesfe behoort,"
geh•It de Vertaalar van dit t;efchrift in stmt Voorreden zegt , „ tot het onder,, zoek van waarheden in 't algemeen ; waar Pasquillen en Lastnrfchriften benoren geeneins tot dat h o-tnclech geÍèhenh.''
V. DEEL. ALG. LFTT. TO 5.
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„ van hunne Gevoelens te bepaalen?" In 't onderzoek hier
van toont by aan, dat geen Souverein het, regt heeft, om die
vryheid te beteugelen, of dezelve zyeen Onderdaanen te ontnoemen ; behoudens nogtans hierin , gelyk in alle zaaleen, het
eigen oordeel en de eigen overtuiging van den Souverein, ten
aanzien van dat geen , t welk fchadelyk of nuttig voor de
Maatfehappy kan zyn; rerWyl de Souverein ook in de verpligtirí g is, om aan te hooren, al Wat men hem kan zeggen, om
te beldyzen, dat zyne overtuiging valsch is; In Wélkgevval de
Souverein gehouden zal weezen van maatregels te veranderen,
wanneer by de klaarheid• der redeneeringé -van iy nen Oí^derdaan befpeurt. Onze Schryver, dus ver -zyne. delling ' betoogd
hebbende, ontzenuwt vervolgens ,, de Tegenwerpingen tegen
„ liët geéti In de 'voorgaande Aoofddeelen is vast geffeld;"
waardoor by dan zyne beweerde Stelling nog' :nader bevestigt.
Begrypende intusfchep , dat men, dit zo zynde, misfchien
gaarne zou willen weeten , wat, desniettegenftaande,:'gelegenheid gegeeven heeft , om meermaals, door zeer geftrenge
wetten,. eene vryheid te bepaalen, welke aan den ganfchen
Staat zo nuttig fchynt te weezen, zo verledigt by zig nog. ten
laatfie, - om te onderzoeken, „ welke oorzaaken den e Mensch
„ kunnen ; beweegen, om de voor tbretigin der Gevoelens te
„ bepaalen ?" En dill opderzcïek toont ons overtuigelyk, dat,.
wanneer -men ,de' vryheid om zyne Gevoelens mede te deelen
aan anderen wil beneemen, zulks niet kan•gefchiedën., dan
door eene beweegoorzaak, die voortkomt uit tiranny, traag
uit vrees , om van kwaade trouw ,qf onweetendheid-heid,of
overtuigd te worden.. Daar 't nu zo- met de zaak geffeld• zy,
vraagt de Schryver niet ten onregte, „waartoe Zullen dan die
„ geene niet verpb t zyn, welke de liefde tot de Waarheid
, bezielt, en die niets anders .eischt, dan het Volk uit den
„ droom te helpen? Zullen zy zig blrntielings onderwerpen
„ aan de onbillyke vorderingen van luie en heerschzugtige
„ Lieden? Zullen zy het juk, dat men bun wil, opleggen,
„ moeten aannemen ? en zal het hen niet geoorlof l zyn, zig.
„ tegen de onregtvaardigheden te verzetten , en zuig te verdedi„ gen tegen de pogingen die men doet , om her hatelyk te
„ maken? . Welke der twee partyen verdient .bier als monflers
„ der - MaatfchápOy te worden aangemerkt ? " Ieder
weldenkend menschr helt natuurlyk over, om de onderdruk
dien rang te plaatzen; en men kan, op-kersdVyhin
het nagaan der in dit Gefchrift aangevoerde bewyzen , voor
,

-

,

-

„

de veyheid van zyne Gevoelens mede te deelgin , 'er niet wet
aan twyfelen.

Taal-
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Taal. Dicht- en Letterkundig Kabinet. Door G. BRENDER i? BRAN -•
nis. Derde Deel. Te .4mierdaor3, by C. Groenewoud. In grot;
oflavo, 364 bladz.

it Maandwerk houdt zig zeer wel flaande, door de oordeckundige keuze der Stukken, die men in het Kabinet plaatst,
welken meerendeels cone opmerkzaams bezigtiging verdienen.
Buiten de grootere en kleinere Gedichten, welken 'er in gevonden worden, die, hoewel van verfchillende waarde, egter
gemeenlyk van een goed alloy zyn, en 'waarvan veelen de fynere toets kunnen <oorftaan ; ontmoet men in dit derde Deel,
behalven eenige klêene Stukjes, die hunne gevalligheid hebben,
het Vervolg en Slot der keurige Verhandelinge van THOMAS
WARTON, over den oorfprong der Romans in Europa , uit welker
beloop wy, volgens 's Mans belluitende opgave , het volgen
leerera.
-de
Midden in de duisternisfen des bygeloofs; in eeuen ty-dkring van de grootfte onzekerheid en ligtgeloovigheid , wierd
de tinaak, tot liet wonderbaare der Oesterfche Dichtkunde ,
door de Arabieren in Europa ingevoerdt ; waar reeds vee!e landen tot aanneeming hunner uitwykingen , door de Dichtkunst
der Gothifche Scalden voorbereidt waren: welke mogelyk hunne denkbeelden uit dezelve mildgeevende bron van uitvinding
geput hebben. Deze verdichtfelen, die niet de heerrehende
zeden overeenftemden, en in de vertellingen der Trabadours
en Minstrels beftendig in 't oog gehouden en verbecterd wierden , fchynen, oortrend in de elfde Eeuw, zich in de denk beeldige Gefchieden SÍe Val] TURPIN en GODFREY vin ?MI0NM0U'? 1I
vereenigt te hebben , welke de voorgegeevene daaden van ic.txru den Grooten en Koning ARTHUR verhaalen, en daardoor
den grond tot dat Poort van fabelachtige vertelfclen leiden , dig
men Romanen noemt. En uit deeze eerfre aanleidingen of'
oorzaaken, die daarna, door verfcheidene ingebeelde ot' verijerde gevallen , weike neen uit de kruistogten nam , vcrrykt er)
verwydert wierden; ontflond daarna eene bizondcre en zeldzaanie wending der verbeeldingskracht , wvclke cindelyk d'e
wonderbaare werktuigen aan de verhevene Italiaanfche Dichters en hunne navolgers gaf , die SPENCER, allen te famcn
voegde."
By deeze Verhandeling komt hier een weIingerigt *Vertoog
over do Diclaterlyëe Stichting , in 't Weck de Heer ERENDER b
$RANDIS 't 'er op toelegt, om te doen zien : ,, flat de Dicht „ kunst, op zich zelve, geenzints Stichting, maar altoos Ver.
maak bedoelt; Maar dat de Dichter het vermogen bezit, en
de bedoeling kan hebben, om ons op eene treffende wyze en
„ te vermaaken en tevens te flichten." — Wvders verleent
men ons, in dit Deel , eerre leerryké Verhandeling van den
.1-leer LESSING over het Febeldirht; waarin het n•.erkwaardigfre,
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dat tot dit flag van Dichtkundigc verzieringen , en derzely er
rechte gebruik, behoort , niet oordeel ontvouwd wordt. Daar.,
benevens vindt men 'er laatstlyk nog, cene opmerkzaams be.
fel, uwing van de Speel- Dans- en Dichtkunde der Amerikaanen en Wilden. In dezelve brengt ons de Heer BROWN onder
't oog, hoe de Menfchen, zelfs de onbefchaafdllen, natuurlyk
geleid worden, om hunne hartstogten aan den dag te leggen,
door hunne Gebaarden,. Stern en Spraak ; en hoe deezen, by de
minre beCchaaving, voortgaan tot -Dans, Gc&ang en Verzen of
afgemeetene Reden; waarby dan voorts eigenaartig komt het
gebruik van Mczyktuigen. Opgemerkt hebbende, dat men de
fpooren hiervan genoegzaam by alle Volkeren over den Aard
ontdekken kan, bepaalt hy zig inzonderheid_, tot èene-bodem
opgave van.'t geen de Beer ,Lh: FIT•EAIT , novens de Irogtlezen ,
Hurons en andere Wilden in Noord-Amerika, bybrengt (T)
met opzigt tot. hunne Vrolykheden en Feestvieringen ; waarin
de Dans- Dicht- Zang- en Speelkunde een groot deel hebben.
En aan de voordragt hier van. liegt hy, cindelyk, Bene overwceging van 't geen men desaangaande natuurlyk onder zulk
een Volk te wagten hebbe, wanneer het eenmaal door de Weetenfchappen befchaafd wordt ; 't welk hein den eigenaartigen
voortgang hiervan , en derzelver; heilzaamen invloed zo op den
Godsdienst als de Zeden- en Staatkunde doet ontvouwen.
Langs dien weg is het , gelyk by toont , te wagten, dat de
Muzyk volmaakter en hooger gefchat zal worden; ,snaar tevens
is liet te vreezen, dat dezelve vervolgens, door misbruik , in
verval zal geraaken en verfmaad worden , Wanneer „dc kragt ,
liet nut en de waarde van dc Muzyk in een algemeen bederf
en veragting zal nederzi ikeu."
.

*) Zic LA FITEAU
quarto."

llioeurs des S,rtarrbes T. I. p. Fi', de uitgave is

Ooifprongeiijke Dichtswrken van P. J. KAsTErEuN. Te A,r./terdant , by M. Schalekatnp , 1783. 11 Declën.- Beiraiven ds
Voorredens en Biadwyaers, 162 bladz. in gr. oflai'o.
van Navolgingen van uitheemfchc Stukken , eer.I tn dsonderfehcid
door den Heer Kacteleijn voor 't licht gebragt (`), noemt

hy deeze Verzameling Oorfpronylyke Dichtflukkert, als behelzende alleen zodanigen , die van eigen vinding zvn. Ze gaan
over verfchillende onderwerpen , die , naar derzel ver aart , cruftig of vrolyk behandeld worden ; 't welk de fleer Kaste °^+^
indiervoege uitvoert, dat zyne Mcngcldichten dtiidcl k tonnen
dat liet hem aan geen vindingskragt ontbi'ceke ; ook is . ot;s
vas;...

C`,' Ze 4d. hcr1. Lotsloef. U. D. til. 3,4.
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voorgekomen , dat by kewriger worde in taal en u yl ; des by
verdere aanmoediging verdicne. Zyne Fabelen en Pertelzels,
mitsgader> zyne Punt-en Hekeldichten, waaruit het tweede
Deel beftaat, hebben wy over 't algemeen , ((choon zornmigen
derzelver wat in 't gerekte langwylige vallen ,) geestig en tref
fend gevonden. _ Men leeze het volgende Vertelzet, dat ten
opl'chrift heeft; de Nederige Vader.
Een zedig Vader (prak tot zijn' galanten zoon
Hoor naar den raad , dien u mijl liefde thans zal geevcn;
Gij kent de waereld niet, en zijt nog ongewoon.
Naar reede en billijkheid, voor uw'belang, te beven.
Zie ran! het heeft mij lang gefluit ,
Dat ge u zo zwierig kleed gelijk een grootfclitn jonker:
Gaat voert ge toch niet al die fraaije kleedren..uit,
Dan dat ge u maakt bekend voor een' verwaanden pronker?
Befchouvv uw' vader eens oplettend van nabij.
if/el nu , mishaagd u nog deel zedige kledij?
Een bruine rok , zwart ondergoed
Een ronde pruik, eenlijve hoed,
Geen (rook noch lubbens aan het linnen;
D an ! zulk eetre drags bekoord der menfchett zinnen.
Hoe wonder f reelend is 't , ivanneer elk van ons zegt,
(Deez' lof verwierf ik mij , zinds lang , met volle recht.)
„ Zie daar, dat is een man hij gaat maar recht en flegt;
Maar, zoudt ge 't wel geboren koenen?
Die nederige man bezit wel ruim twee tonnen t
Zijn deu,gdfaaen harte kent de aninfe glorie niet,
„ Gelijk mezen zonneklaar aan zijne kleedren ziet."
„

ij

a, ja , het is wel meer gefclried,
Dat bij een nederig gewaad,
Het hart van liovaardij en hoog moed .zwanger gaat.
Helaas! Tartuffes vindt men nog in alle Ereeken.
Ea (poort veelal de pragt der menfchen kielen¢ aan,
Om , veel te dwaas, elka@r als de oogen uit te fieel.en;
De fnoodé hnniglaarij durft erger kwaad befiaan,
Daar zij , in jchijn van nedrigheid,
God tergt, Tiaar mc'demnenccb, maar meest zich -1v', ttaïleidt.
I- ;
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Eiet Speftatoriaal Tooncel. Derde Deel. Te Utrecht, by B. Wild,
1782. • Betaalven de b'oorreclen, 269 bladz. in eilava,
yf Tooneelftukken, even als de voorigen, tot zeden verbeVterende
Nafpellen gefchikt, zyn in dit Deel vervat, men

vindt in dezelve de natuur zeer wel in agt genomen, het leerzaame in 't oog gehouden, en de uitvoering ingerigt op zoda.
nig cone wyze, dat ze gepastlyk ten Tooneele gebragt kun
worden. - De verbeterde Egtgenoot, waarmede dit-ne
Deel aanvangt, fchetst ons een Man , die zyne beminnelyke
Vrouw uit losbandigheid verlaaten heeft, snaar, tot inkeer ge, -.
komen, zyn wangedrag. verfoeit, en die, in zyn omzwer-.
ven, door zyne Vrouw aangetroffen zynde, door haar met
de hartlykfte liefde weder aangenoomen werd; 't welk hem,
daar hy zich deezer haarer gunfte onwaardig oordeelde, op
nieuw ten tederfle aan haar verbindt. Het hieraan volgende Stuk brengt ons, in het charaéter van Yeróine Poinuzu, iemand onder 't oog, die anderen goede Ledelesfen weet te
geeven, maar ze in zyn eigen gedrag niet naar behooren ga_
dellaat; niet gedagtig dat men, om goede Zedelesfen te gee_
ven, het met zyn eigen voorbeeld moet doen. Een
derde Stuk, getyteld .Nanine, of het overwonnen L''ooroocdeel,
fielt ons het ydele der rangzugt ten toon; en doet ons opmecken hoe hoog dc deugcj, zelfs in een laagen Baat, te fchatten
ze; des het geenzitas als iets fchandelyks te wraakera zy,, (ge
Vooroordeel veelal doet,) dat een Man van Adel-lykhet_
een Deugdzaam Landmeisje tot zyne Echtgenoot neeme. --De Engelschman in 's Gravenpage, die vervolgens op het Tooncel gevoerd wordt, leert ons hoe onbezonnen het zy , cel)
NNationaalen haat te voeden , of een afkeer va;i iemand te heb
wiens charaler men niet kent, alleen om dat hy tot een-ben,
,.kor Volk behoort, welles Staatsdienaars het niet dc onzen
niet eens zyn , en waaruit een Oorlog. outlaan is , na welks
ailoopen die Natibnaale haat, in 't hart gekoesterd , ontydig
zou overblyven. -- — Laatstivk ontmoeten we in 't Tooneelftuk , gehecten 7ulia of de gelukkige., beproeving, twee ?linmars on den toets gefield . By de uitkomst blykt, dat Damis
eiera 7ulia de voorkeuze boven Valere, die aan Oom Gerontcs
poter voldeed , gegeeven had, Yulia, alleen of althans groot,vks, om haar Geld beminde; terwyl 1'a1ere de fpreekeodite
bcwyzen gaf, dat by niet haar Geld, naaar let bezit van Yadlie , als 'net voorwerp zyner zuivere liefde, ten hartlykfte
wenschte, 't welk dan ook Julia zig, tot liet ulterlle genoe-en va n Oom Gerontes, voor Valere doet verklaaren. Za komt
meermaa ;s de omzigtigheïd der Ouden , wanneer ze de jeugd
in 't aangaan van een Huwelyk, niet geweldig dwvingen, maa
vp0rzil;tig leiden , zeer te [lade
,

a
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De Tufferlyke Kamerdienaar. Blyfpel. Proficit et retreat. Te
4mfieldam, by de Erven van D. Klippink, 1783. In gr. #&avo ,
64 bladz.
ofia, eene jonge Juffer van aanzien , verliefd geworden op
Sden
Ritmeester van Wibach, had in flute baars Vaders huis

verlaaten, en zich , verkleed , als Kamerdienaar by den Ritmeester verhuurd, wien ze ook als zodanig in een Veldtogt
vergezeld had. Na verloop van tyd, bemerkende, dat de Ritmeester veelligt een Huwelyk met Mevrouw van Sternheim zot
aangaan, befloot ze eene gunftige gelegenheid ter haarer ontdekkinge waar te neemen: 't welk ten gevolge had, dat Mevrouw van Sternheim van den Ritmeester afzage, en hem Sofia aanbeval; neemende zelfs op zig, de verzoening van Sofia
met haaren Vader te helpen bewerken. De Ritmeester was
Sofia erkentelyk, zy verbonden zich, onderling, om door den
Eclit te vereenigen, mits dat de Vader, verzoend zynde, dit
Huwelyk toeftemde. Het verkeerde van 't gedrag Van Sofia,
haar berouw, en volkomen onderwerping aan 't goedvinden•
van Kaaren Vader, wordt hier in een juist daglicht geheld; 't
edelmoedige van Mevrouw van Sternheim, en 't braave van
den Ritmeester van Wibach, vertoont zich te gelyk op eene
gunftige wyze. Voor 't overige is 'er, om het Spel wat meer
leevendigheid en vrolykbeid by te zetten, niet onaartig een
en ander tusfchenkomend Toneel ingevoegd, behelzende eerie
klugt die de Ritmeester fpeelt, met den Heer van Liss en des-.
zelfs Knegt, (beiden even onnoozel,) tot Recruten aan te veemen, welken by vervolgens, na hun eenigen tyd in hunne ongerustheid gehouden te hebben, weder ontflaat.

Historie van Mejuffouty SARA BURGERHART; uitgegeeven door
E. DEKKER, Wed. Ds. WOLFF en A. DEKHN. [Niet Vertaalt.]
Twee Deelen. In 't Gravenhalte, by I. V. Cleef, 1782. Be.
halven de Voor- en Nareden, 8z4 bladz. in gr. octavo.
et getal van Nederlandfche Romans is, gelyk men weet,
Hniet
groot; en die 'er nog zyn leveren ons meerendeels bui-

tenlandfche Tooneelen , of ten mile zodanigen, die, zo ze al
hier te Lande gefpeeld worden , in een buitenlandfchen (maak
uitgevoerd zyn. Daarvan is nu deeze Roman geheel onderfcheiden. Gelyk dezelve oorfpronglyk in onze taal gefchreeven is ,
zo is ook de uitvoering in alles Hollandsch ; de tooneelen zyn
niet alleen hier te Lande, maar ook de chara&ers, de zeden,
enz. zyn Vaderlandsch. 'Er komt in de Historie van de bemin
Burgerhart nagenoeg niets voor, dan 't geen dagelyksch-aelyk
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in onze tie gisten voorvalt ; te nicer daar men 't niet zo zeer
toegelegd heeft, op het vcrwonderlyke, als wel op het huifèlyke
Leven, om bcJryven van dien aart te ontvouwen. Hicrin zyn
de geagte Opftehllers van deczcn Roman zo wel geflaagd , dat
behendig cie natuur in 't oog houdende, waarvoor cel] ieder
vatbaar is , hier door Bene zeer uitgebreide goedkeuring van de
Natie verworven hebben. Wat haart hoofdbedoeling in 't op_
Rellen betreft , dezelve is , volgens de eigen opgave , deeze.
Onze hoofdbedoeling is aan te toones; „ Dat cent overmaat
„ van levendigheid, en cone daaruit ontftaane flerke drift tot
verhrooijende vermaken, door de Mode en de Luxe gewet„ tigt, de beste Meisjes meermaals in gevaar brengen, om in
de allerdroevigfe rampen te horten, die haar veracht maken
„ by zulken die nimmer in Raat zyn, om haar in goedheid des
„ harten en zedelyke volmaaktheid gelyk te worden ; by zul„ ken, die zy in 't licht Honden;by zulken die liet ^i i-ccije ver2, maak hebben, om tiaar, reeds gevallen,doodclyk te grieven,
„ of zich niet verwaardigen, zich immer in te ]anten met haar,
„ die niet der Ondeugd waar der Onbcdagtheid ten prooije
,, wierden, dat het ook , om die reden , een onfchatbaar voor„ deel voor jonge Meisjes is, onder de befcherming te komen
„ v,3t1 zulke Vrouwen, die voorzichtigheid aan minzaamheid,
en goedhartigheid aan ecne beredeneerde onverzetlykheid,
„ verbinden : wyl dit die gecne zyn , onder wier befhuur de
,, beste meisjes ook de braafhe Vrouwen worden." — Om
,lit te beter uit te voeren, wordt Mejuffrouw Sara Bur redeart,
jn haart jeugd een wartig ]ecvendig meisje als boven bcichreeven is , op eerre ongedwongen wyze , in verfchillende onmf audit heden gebragt , die haar charae`ler , doch altoos gelykmaatig, op onderfeheiden Wvzen doen werken, tot dat ze
eindelvk een gewensclrt Huwelyk aangaat, dat haar tot cone
bedaarder leevenswyze brengt. Door de manier van uitvoering is de Historic ryk in clhara^ Iers van veriehillende Dort,
die alien naturnrlyk te fiadc konen, hunne gepaste werking oefenen, cu door het ganfèhe beloop zichzelven beftcndig gelyk
zyn.
,
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LETTER- OEFENINGEN
Pybelfche Historie, of Tydrekening «an ADAM tot CHRISTUS,
door it. SCHUTTr , Predikant te Amfterdarn Tweede Stuk.
Te Haarlem, by J. Tydgaar„ en te llmierdam, by M.
de Bruyn, 1782. Betaalven 1zQ3 Voorbericht en de I3ladiryzers, 290 bladz., in gr. oEtavo.
vereeukomflig met de toezegging in het eerf'e Stuk (*),
0 levert
de Eerwaerde Schutte, in dit twede, zyne By-

belfche Tydrekenkunde, ter nadere ophelderinge en bevestiginge yan den Geflachtboom. Zyn Eerwaerde doorloopt
in het zelve het gantfche Tydperk van Adam tot Lin istus, 't welk by in zeven tydvakken afdeelt; behandelende,
onder ieder tydvak , de daertoe behoorende gefchiedenisfen, met aenwyzinge van den tyd, waerin dezelveia voor
bekend dat de Tydrekenkundi--gevalnzy.'tIs
gen over zodanige bepalingen zeer veel van elkander ver
dat de bepaling van 't éne tydffip dikwerf een-fchilen,
magtigen invloed heeft, op die van 't andere; 't welk dan
niet zelden ene groote verandering in 't gehele beloop
van het Tydkundige Stelzel macht; waerdoor hunne Tydkundige Stelzels niet met elkander tot eentlemmigheid ge
kunnen worden. Uit dien hoofde is 't geenszins te-bragt
wachten , dat iemand hierin allen Liefhebberen der Tydrekenkunde zal voldoen; maer met dit alles is 't echter wel
mogelyk, dit Stuk indiervoege te behandelen, dat zy, die
zich op deze oefening toeleggen , den Schryver dien lof
niet weigeren , dat by zyn onderwerp met naeuwkenrigheid , en een welwikkend oordeel, in een juist geregeld
verband voorgedragen heeft. En wy maken ons , op de
lezing van dit Gefchrift, flerk, dat men den doorgeoefenden Schutte, van wegens de uitvoering van dit Stuk, dien
fvelverdienden lof ongeveinsdlyk zal toekennen, 't zy men
's Mans Tydkundig Stelzel al of niet toevalle; terwyl men
'er alomme een aantal van tyd- en gefchiedkundige aenmerkingen, met nevensgaende ophelderingen van deze en
('`) Zie Algem. Vaderl. Letteroef. IV. D. bl. 613.
V. DEEL. ALG. LETT. NO. C.
Q
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gene byzonderlieden in zal ontmoeten , die der nadere
overdenkinge dubbelwaerdig zyn. Van die natuur is , onder vele anderen , 's Mans aenmerking, over het tydbeliek van 430 jaren Exod. XII. 4o, 41: waerttan wy het
hoofdzaeklyke zullen mededeelen.
Volgens onze gebruiklyke vertaling: de tijd nu der wooninge, die de Kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is
vierhonderd jaar en dertig jaar; valt men vry gereedlyk die
Tydrekenaers toe, welken beweren, dat de Israëlieten 43 0
jaren in Egypte doorgebragt hebben. Ondertusfchen is dit,
gelyk de Eerwaerde Schutte ontegenzeggelyk toont, voltrekt
niet waer ; en des valt de vraeg he men dien Tekst op
t6 vatten hebbe ? Ik oordeel, zegt hy,dat men dien heeft
te vertaalen , zo als 'er in 't Hebreeuwsch (laat. ---„ De woonplaats nu der kinderen Israëls, die in Egypte
„ gewoond hebben: was (toegezegd) geduurende vierhop„ decd en dertig jaares. En het gefchiedde ten einde van
„ de vierhonderd en dertig jaaren: ja het gefchiedde even
„ op denzelfden dag, dat alle de heiren des xzEREN uit
„ Egypteland gegaan zijn." De gewyde Gefchiedfchryver
wil zeggen. „ Dat de bekende woonplaats der Israëlieten,
„ het Land Kanaan naamelijk, fchoon zij al lang in Egljp„ te gewoond hadden, evenwel hunne woonplaats was,
„ die God hun had toegezegd in de belofte aan Abram ge„ daan , en werwaards Hij hem uit Ur geleid hadde ,, ze„ Bert den tijd van vierhonderd en dertig jaaren. Dan, dat
„ nu,uist vierhonderd en dertig jaaren , na dat dit Land
,,het hunn
e door fchenking geworden was, alle de heiren
der Israëlieten, onder 't geleide van JEHOVAH hunnen
grooten Veldheer, uit Egijpte zijn getrokken, om dat
„ Land tans werkelijk in bezit te neemen, en als hunne
eigene woonplaats te betrekken."
Zyn Eerwaerde opgemerkt hebbende, dat we hier, blykende uit de vergelyking met Gen. XI. 31, en XII. 4, te
rug gewezen worden naer de woonplaets Kanaan aen Abram
beloofd, vindt zich hierdoor geregtigd , om 'er 't woord
toegezegd in te voegen, te meer, daer het dikwils uitgelaten word, ook als 't ene belofte influit. Zie i Kon. .XX.
3^.. Jez. XLL 27 en Pf. XXVII. 8. Wyders kan by zich
niet verenigen niet bun, die het woord =In door T7reemdelingfchap of Inwooning vertolken; daer de eerfte betekenis gansch vreemd , en de laetfte op 't beste twyfelachtig
is. Het betekent eigenlyk de places, waer men woont of
gezeten is; (Zie Gen. XXXVI. 43. Exod. X. 2. i Sane.
XX.

TYDREKENINC VAN ADAM TOT CHRISTUS.
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XX. 25. Pf. CXXXII. z;.) en wordt dus hier gevoeglykst
overgezet door Woonplaets. Het fte @woordje die, vervolgt
by, ilaet hie< niet op woonplaets , maer op de kinderen israëls , en de uitdrukking, die in Egypten gewoond hebben 9
behoort, naer het woordengetlel en de Hebreeuwfche zin
niet tot het volgende; vierhonderd en dertig jaa--fnydig,
ren, maer tot het voorgaende, de kinderen Israëls; flaeride
deze uitdrukking als in ene foort van kleine tusfchenrede;
terwyl de woorden vierhonderd dertig jaaren behooren tot
het voorílel; de woonplaats nu der kinderen Israëls. „ Het
, onderwerp is des in 't eerfte lid; De woonplaats flu der
„ kinderen Israëls, die in Egypte gewoond hebben; en 't
gezegde nopens dit onderwerp in het tweede lid , daar
„ de hechting door een aangevuld werkwoord moet tus„ fchen inkomen: Was (toegezegd) geduurende vierhonderd
„ en dertig jaaren." Wyders merkt by aen, dat het land
Kanaan, reeds in dien tyd, hunne voonplaets en hun land
heette : zie een. XXX. a5. XXXI. 3. en XL. 15. Vergel.
Periz. Egypt C. XX. p. 408. Dus vloeit, gelyk zyn Eerw.
zegt, alles even zegt, met betrekking tot V. 40, en dan
fluit v. 41. hierop by uitnemendheid; dat niet zo wel gefchie^l als men -2VV3 door Viteemdlingfchap overzet. Zulks
ftaet hem te sneer tegen, om dat men dan onder den naem
van kinderen Israëls, niet flechts Israël zelf, maer ook zynen vader Ifaak en grootvader Abram zou moeten verflaen,
dat hem hard voorkomt. Men heeft dan, zyns oordeels, te hegrypen , dat Mores hier alleenlyk aénduide,
„ dat het Land Kanaan tot .eerie woonplaats aan de Kin„ deren Israëls toegezegd is , in de belofte aan Abram ge„ daan." En men kan, gelyk by vervolgt, op liet gezag
van Paulus, niet wel twyfelen aen deze tydrekeninge, dat
de 430 jaren, niet van Jacobs komst in Egypte, maer van
de belofte aen Abram af, gerekend moeten worden; daer
die Apostel Gal. III. i7. fchryft: „ Het verbond, dat te
„ vooren van God bevestigd is op Christus , word door
„ de wet, die nu vierhonderd en dertig jaaren gekomen is,
;, niet kragteloos gemaakt , om de beloftenis te niete te
.

;

„

doen."

„ Nu is eindelijk, zegt de Eerwaerde Schutte, de vraag,
welke de juiste merl.paal•is, van waar we dit Tijdperk moeten beginnen; met Abrams 7o(le jaar by zyne uitleiding
uit Ur, of met zyn 7Sfte jaar, toen by uit Haran in Kanaan kwam? En 't antwoord is, „ van Abrams Toile
jaar." Van Abrams 75í{ e jaar tooh, tot op de geboorte
Q2
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van Ifaak, verloopen 'er maar 25 jaaren; en van daar heeft
men te tellen de 400 jaaren , gemeld Gen. XV. 13, 14;
na welker verloop dit verdrukte Volk gered zou worden.
Dit geeft slechts 425 jaaren. Men moet des 5 jaaren hooger
opklimmen, tot de naastvoorgaande belofte van 't land Kanaan, by Abrams uitleiding uit Ur, Gen. XI. 31. vergel.
met Hand. VII. 2 -4; welke dan gefchied moet weezen in
Abrams 7ofte, het 278711e jaar van den Juliaanfchen tydkring. „ Dan heeft Abram, zegt zyn Eerwaerde, 70 jaa„ ren met zijnen Vader te Ur, 5 te Haran, en loo na zijns
„ Vaders dood, in Kanaan en Egijpte geleefd, want hij is
„ 175 jaaren oud geworden. Daarom wordt dat juist, zoo
.zeldzaam, tegen den gewoonen flu!, uitgedrukt, Gen.
XXV. 7. Dit nu zyn de dagen der jaaren van Abrahams
„ leven, welke hij geleefd heeft, honderd jaaren , en zeven„ tig jaarera en yyf waren, volgens Offerhaus Spicil. L. I.
„ C. I. § VI. p. g." En op deze grondlagen levert ons de Eerwaerde Schutte hier van de volgende Tydtafel.
Vers. jaar. J. Tijdkr.
„ Abram reist uit Ur naar Haran,
Gen. XI. 35, g2, oud 70 jaarera.
o. 2787.
Van zijne komst te Haran, tot die
in Kanaan , Gen. XII. 4. zijn
verloopen. 5. 2792.
Van zijne komst in Kanaan tot
haaks geboorte, Gen. XII. 4.
verge!. met XVII. 17. 25. 2817.
Van haaks tot Jacobs geboorte ,
Gen. XXV. 26.
6o. 28 77.
Van Jakobs geboorte tot hij in Egijpte kwam, Gen. XLVII. 9. . 1 30 . 3007•
Van Jakobs komst in Egijpte, tot
Jofephs dood, 71 jaaren. Want
by is, iiojaaren oud , geftorven,
Gen. L. 25. Hij was ,toen zijn
Vader in Egijpte kwam, 39 jaaren oud. Dit maakt men daar
uit op. Hij had 30 jaaren, vóór
dat de 7 jaaren des overvloeds
en 2 van den honger, Gen. XLI.
4ó-57, en XLV. 6, aanvingen. Toen kwam Jakob in Egijpte. Voeg dan deze 9 jaaren
bij
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Verl. jar. J. Tijdkr.
bij de 3o; dan hebt ge 39 jaaren,, welke Jofef oud was, toen
Jakob in Egijpte kwam. Trek
die 39 af van iio, zo blijven 'er
71 over tot Jofefs dood , die bijgevolge in 't jaar 2968 van den
J. T. gebooren, en in 3078 geílorven is.
_,
07$.
?I.
Van Jofefs dood tot Mofes geboorte zijn verloopen 59 jaaren, Dit
bewijs ik dus. Motes was 8o
jaaren oud , toen hij de Israélie.
ten uit Egijpte leidde, Exod.
VII. 7. Dit gebeurde , gelijk
we met zekerheid weeten (* ,
in het 32T7de jaar van den J.
Trek $o daar af, zoo zien we
dat Motes gebooren is in 't jaar
3 1 37- Is nu , gelijk bewezen is,
Jofef getiorven in 't jaar 3078,
zoo moeten 'er ,van zijnen dood
tot Motes geboorte , verfkreken
zijn 59 jaaren.
3157.
59.
Van Mofes geboorte tot de Uitleiding uit Egijpte, Exod. Vii. 7. • So.
32,17.

r.

430•
(*) Dit Is gegrond op ene iierrekundige rekening, voorheen
aangevoerd, volgens welke blykt, dat de vyftiende van Nifan
op Vrydag, ten welken dage de Israëlieten uitgetrokken zvn,
in geen ander jaar valt, clan in het 3217de van den Juliaanfchen
Tydkring.

De peinzende Christen, of Bundel van flichtelyke gedachten voor
de Eenzaamheid, door P. BROES, Predikant te 4níterdam.
Te Amfferdanz, by P. Schouten, en J. Wesfing, 1783.
Behalven een kort [Voorberigt , 132 bladz. , in gr. oftavo.
n dezen Bundel heeft de Eerwaerde Broes byeen verzameld ,
Ietlyke
gepeinzen over Godsdienílige onderwerpen, die een
ernflig Christen in zyne eenzaemheid voor den geest kctn03
1:,111

.j
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nen komen, en waerdoor by opgeleid kan worden, tot hem
voegende werkzaemheden: 't welk zyn Eerwaerde met een
manlyken ernst heeft uitgevoerd. Zo leid hem, by voor
denkbeeld zyner ftervelykheid tot de overweging-beld,ht
der onzekerheid , wanneer de dag zynes doods daer zal
wezen; en dit noopt hem om een recht gebruik van die overtuiging te maken. ]lit helt zyn Eerwaerde in verfcheide
opzichten voor; we zullen, tot ene proeve, twee it drie
bedenkingen„ uit dezelven mededeelen.
„ Weet ik den dag mynes doods niet , zoo roept my
de kloekzinnigheid,om voor myne laatfle uuren geene be[lellingen over te laten, die ik nu kan afdoen; en, fchoon ik niet
regeeren wil na myn' dood, de zedekunde der Keistenen
roept my evenwel, om in tyds beflellingen te maken over
alles , daar ik , ftervende, uit zal flappen ; en die betlellingen te maken op een voet, waar over niemand der overblyvenden met reden zich zal konnen beklagen; op dat ook in
dat opzicht myna gedachtenis in zegening zy. In
myne laatt'ce uuren, wier eerfte mogelyk zeer kort op han
ik geene andere bezigheid, dan een. groot-denis,bgr
getuigenis van mynes VeZlosfers trouw en liefde af te leggen, myzelven Hem aan te bevelen, en zuiverer, dan ooit
te vooren, in het gezicht van de eeuwigheid het evangely
te omhelzen , hen te zegenen, die myn leger vergezellen
mochten, en voords og het verfbed niets te doen te hebben dan, te Herven.
„ Weet ik den dag myns oordeels niet, zoo worde ik
geroepen, om al wat my omringt en ontmoet in de wereld,
te bezien in het licht der eeuwigheid, en alle myna fchattin gen , upgenomenheden en aantrekkelykheden, daar naar in
te richten. Lebbe ik eene tweedèrlei be(Ietnming, eene om
in myn verblyf op aarde Bene eere voor Kristus te zyn ,
en nuttig in alle de genootfchappen waar toe ik behore; en
Bene beftemming voor de eeuwigheid, laat ik dan alles bezien in opzicht tot myne groote beftemming, dat is, in
het licht der eeuwigheid. Vloeijen my voordeelen en be
zittingen toe, laat myne opgenomenheid gematigd worden
ook door die gedachte: Mogelyk hen ik maar een' zeer
korten tyd bezitter daar van. Drukken my de verdrietelykheden, laat ik denken: Mogelyk is het einde van allen
druk zeer naby: en eerlang flappe ik uit alles uit. Kom
dan myne ziel! ween, ja, maar als niet weenende4 wees
l,lyd , maar als niet verblyd! ik weet den dag uiynes doods
niet!
,, Tlt
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„ Ik weet den dag mynes doods niet, zo zal ik vrede
bewaren, zo veel mogelyk is, met alle menfchen, en vrede maken, daar het nodig is. Zyn 'er verfchillen weg te
nemen , zoo moet ik geerne de eerfte, en, behoudens de
waarheid en een goed gewiste, de minfte zyn, toegeevend,
zoo veel het eenigzins daar mée beftaanbaar is; ik moet
gereed zyn om fchuld te belyden, daar ik verkeerd handelde; fchuld te vergeven, daar ik beledigd wierd. Den
vrede moet ik zoeken en najaagen. Ik weet den dag mynes doods niet! Morgen zal 'er mogelyk geene gelegenheid
meer toe zyn!"

Toegift op de fchatten van een Christen. Door JOANNA
AVINCK, Huisvrouw van HENDRIK LUDEN. T'e Utrecht,
by H. v. Otterloo, en te Amfterdam, by L. Lamberts,
1783. In jr. octavo, in twee Stukjes , te (amen,
bladz.
p de ftichtlyke ontvouwing van den rykdom eens ChrisOtens,
in zyne vereniging niet Christus, in zyne gemeen-

fchap des Heil igen Gestes en in zyne kennis en genieting
van God, in drie vroegere Stukjes voorgedragen , volgt
in deze twee Stukjes de beantwoording ener vraegswyze
bedenkinge,waer toe de overweging van dien rykdom gelegenheid geeft. Te weten, „ van waer mag het komen,
„ dat een ryk Christen zich veelal zo arm vertoont?"-In de behandeling van dit onderwerp fielt Mejuffrouw Lu den zich voor, (i.) aen te wyzen , dat de Cristenen van
onzen tyd zeer weinig van hunnen waren rykdom vertoonen : (a.) de reden van dat verval op te geven , en eindelyk
(3.) de middelen ter verheteringe voor te Rellen. Ieder
dezer onderwerpen behandelt zy gemoedlyk, en opwek
goede. Zie hier éne harer voorftellingen, met-kendt
betrekking tot het verwaerloozen van de godsdien[Iige
opvoeding der kinderen; waeruit een aental val, treurige
gevolgen gebooren word.
„ Laat ik, zegt zy, U maar by deeze &ne bepalen.
Verbeeld u eens gelyk het meermaal gebeurt, dat een van
deze verwaarloosde kinderen , in het prilfle zyner ,naaren ,
door eene onver_wagte krankheid wordt bezogt; welke hem ,
binnen korte dagen, uit het midden van zyn vermaeii
wechrukt. Doch eer dit vrezelyk oogenblik daar is, omwak zyn geweten ; de otigelukkttge jongeling begint te
be
,
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befe$'en het verzuim waar aan hy zich heeft fchuldig ge
verwaarlozen van die dierbaare oogenblikken,-makt:in'
welke hem vergund waren, om het belang van zynen onítervelyken geest te behartigen. Hy ziet zyne bedroefde
ouders by zyn bedde haan, hy erinnert zich welke ver
meermalen omtrent hem ge--kerdinfchlyz
bruikt hebben, hoe zy; fchoon beter van 't belang der
zaake overreed, Elis veroordeeld gedrag in veele opzichten gevolgd hebben. Hoe aangenaam hem die toegevenheid
geviel in zyne gezonde degen, des te meer prangt zy hem
op zyn fterrbedde : daar hy niet dan met ontzettinge kan indenken, hoe deze le naaste oorzaak was van zyn bederf.
Eindelyk , door het angflig vooruitgezicht van eene vast
naderende eeuwigheid gefolterd, barst hy teït laattien uit
in deeze of dergelyke ontzettende woorden. „ Ik ga! ja
„ ik ga, naar een onbereid tydí}ip van myn laatf{e uur :
dat oogenblik is reeds op handen , waarin ik aan mynen
geduchten Richter rekenfchap geeven zal, hne ik my„ nen tyd hier befteed heb. Helaas ! hoe heb ik die koste„ lyke gelegenheid om vrede met God te maken, fchan+
delyk verzuimd! Myne ouders, hoe zult gy het verant„ woorden , dat gy uwe magt ten niynen opzichte niet
„ beter befteed hebt ? Gy offerdet my, van myne vroege
bangheid reeds, aan de mode van deze wereld op; en,
in myne verdere levensjaaren, gaaft gy te veel vryheid
aan myríe losbandige Jeugd. 't Is waar, toen gy zaagt
„ dat het te verre ging, zocht, gy my wel tot bedgaren te
brengen; dan gy waart op dien tyd de teugels. reeds
„ kwyt: 't was alles te vergeefs; myne woeste driften wa„ in niet meer in te teugelen; "t welk misfchien in vroe„ ger leeftyd in uw vermogen was geweest. En nu! nu
„ is het omtrent my voor eeuwig afgedaan : en gy ,
„ die beter moest weeten wat tot myn eeuwig welzyn
diende, hebt hierin uw eigen kroost verzuimd. Ramp„ zalige kinderen! die dus aan de onbedachtzaamheid van
eene verwaarloosde opvoeding worden opgeofferd !"Indien
nu zulk een jongeling, na het uitfpreeken van deeze of dergelyke verwytingen , den laathen adem uitblaast : hoedanig dunkt het u, dat zulke ouders dan zullen te moede
zyn! welke eene mengeling, van droefheid, wroeging en
berouw zal die harten als om ftryd vervullen? De fpooreloze droefheid van David, over zynen zoon Abzalom , kan
'er ons een fchets van geeven. ja, was 'er op die oogenblikken gene erinnering aan de gemoederen vin zulke onders ,
,
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fiers, (lat 'er in liet bloed van Christus verzoening te ver
voor alle verzuim; zelfs over zulke nalatighe--krygenis,
den welke nimmer hefdaan konnen worden: zou het wonder zyn, zo die menfchen in de uiteríl:e wanhope nederzonken? en daarom, ach! mogten wy, en alle die niet
kinderen gezegend zyn , by deze overweging veel íkille
(laan : op dat wy in dit heden alle onze zorgen mogten
aanleggen, om die dierbaarí e panden uit de wereld te
trekken; en, zo veel in ons vermogen is, aan God en
zynen dienst te verbinden. Wy willen het immers gaar#i
met ons ganfche hart íl:aande houden; dat wy in God
te dienels her grootíke geluk vinden; en luidt het dan niet
vreemd dat wy onze kinderen toelaaten, .zich aan den
dienst der wereld op te offeren? Wat verwekt ookmenigmaal de achteloosheid hieromtrent, voor Christen-ouders,
benaauwde Doods-bedden !"
Een Gefchenk voor uw Buurman; of de rechte kennis van God
en van Ons-zelven: op eene eenvoudige, toepasfelyke en bevindelyke wyze voorgeteld. Door R. HILT., Jn.uit 't Engeisch, naar den Viereten Druk, in 't Nederduit.rch'vevtdald , dOor een beminnaar van den Godsdienst. Te- Utrecht,
by. H. v. Otterloo, 1783. In octavo, 92 bladz.
ne yemoedlyke ontvouwing van 't Leerítelzel van 's
Nlenfchen elende door de zonde , verlosfing door Jezus
Christus, eti verplichting tot ene dankbare geloofswerk
-welk Eeerftelzel de Engelfche Godgeleerde na-zaemhid;
genoeg op zodanig ene wyze ontvouwt, als het in onze
Nederlandfche Kerk gewoonlyk voorgefteld word. Zyn
oogmerk was den gemenen Man dit beknoptelyk onder 't
oog te brengen , op ene wyze naex deszelfs vatbaerheid
gefthikt ; aen welk bedoelde de uitvoering beantwoord.
Dit Stukje draegt den naem van een Gefchenk voor
uw Buurman , om dat. het oorfpronglyk gefchreven zo
ook in 't Nederduitsch vertaeld, en door den druk gc.
ineen gemackt is, om door meer bemiddelden, als een
gefchenk, onder minvermogenden uitgedeeld te worden,

Q5
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C. PANTEKOEK, CODG. VERLUSTIGINGEN.

Amcenitates Theologicee, of Godgeleerde I7erlustigingen,
door CAREL PANTEKOEK, Leeraar der Hervormde Gemeente te Muidenberg. Eerfle Deel. In 's Gtavenhage , by J.
Bouvink, x782. Behalven het voorwerk, gzq. bladz., in
gr. oltavo.
en heeft deze Verlustigingen, gelyk de Eerwaerde Pan..
Mtekoek
aenduid , te houden voor ene vrucht van 's Mans

uitgebreide Le&urea daer by de voortreffelyktle Werken
der oude en hedendaegfche Godgeleerden van Nederlands
Kerk doorbladerd heeft, met oogmerk om daer uit by een
te zamelen, en in ene geregelde orde te fchikken, het
merkwaerdige dat in dezelven gevonden word; ter betooQinge der voornaemíte waerheden van den Christclyken
godsdienst. Het eer[Ie Deel, dat wy thans onder handen
hebben, gaet (i.) over de Godgeleerdheid iii 't algemeen;
(2.) over t beginzel, waeruit de geopenbaerde Godgeleerd
Schriftuur ; (3.) over den-heidgalwor,fU.
Godsdienst, en (4.) over Gods beítaen , namen, wezen
en eignfchappen. In de behandeling dezer onderwerpen,
by manier van Vragen en Antwoorden, gaet zyn Eerwaerde op ene regelmatige en geleidelyke wyze voort; toonende dat by in deeze byeenzameling fteeds ene oordeel
't oog gehouden heeft; waerdoor-kundigefch
zyn Giefchrift den Leden der Kerke nuttig kan zyn. Denzulken , dien 't niet gelegen komt veler Godgeleerden
Schriften te doorbladeren, is by hier mede behulpzaem;
daer ze, langs dien weg, het merkwaerdigíte uit die allen
beknoptlyk byeen gezameld vinden.

Synodaale Redenvoering, by het fcheiden der. Zuidhóllandfche
Kerkvergadering te 's Graavenhaage, den 59 uly 1782.
Uitgefproken door j. SCHAGEN VAN OAMPItN, Predikant te
's Graavenzande. In 's Graavenhaage , by J. Bony ink,
a78g• In groot octavo, 48 bladz.
•

postels tael, Rom I. i6, Ik fchaine my des Euangeisums van Christus niet: want liet is ene kracht Gods
tot zaligheid , enen iegelyken die gelooft , eerst den ,code,
en [ook] den Griek , is het onderwerp dezer Leerreden.
De Eerwaarde van Campen ontvouwt met veel juist.
's

heid den nadruk van dit voorhel , neer liet bedoelde
van
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vsn den Apostel; leid daeruit enige aenmoedigende gevolgen met betrekking tot zichzelven en zyne Alnptgenooten
af; terwyl hy tevens ook alle zyne Toehoorders noopt, om
een recht gebruik van de voorgef}elde kundigh den te maken, waerop hy verder zyne Leerreden befluit met, naer
de tyds-omftandigheden, zeer wel gefchikte Aenfpraken.
's Mans manier van voordragt is klaer , deftig en innemend, zonder enige gemaaktheid of valfcllen tooi.

Tweetal van plégtige Leerredenen, door J. SLUtTE.R, Predikant te Gaarderen, beroepen te Diemen, doch overleden te
Amfierdam, den 2If 't van Zomermaand 1782. Uit ge_
geeven onder opzicht en met een Voorbericht van It. SCxUTTE, Predikant te Amfterdam. Te Amfierdam, by J. Wesfing Willemsz. ,1783. Behalven de Voorrede, 103 bla4z.
in groot oEtavo.
Leerredenen , gaende over Heb. XIII.
D aoe eerfle,dezer
heeft de Eerwaerde Sluiter uitgefproken te
hy op den
, 21

Gaarderen, op de Veluw in Gelderland; toen
t6aen van Zomermaand , 1782, zyn affcheid van deze
Gemeente nam , met oogmerk om zyn Beroep te Diemen
te aenvaerden. En de twede, die ten onderwerp heeft
I(o1. I. 28 , was gefchikt tot zyn Intreerede aldaer, op den
volgenden Zondag; doch ene onget'teldheid , waer van by
den 13-11» reeds de beginzelen gevoeld had, was van dat
gevolg, dat hy, te Amfterdam gekomen zynde, in 't Ziekbedde geraakte , en reeds des Vrydags den geest gave. —
Beiden Eirekken ze , door de (lichtende en opwekkelyke
manier van uitvoering , den Overledenen tot eer.
Op verzoek, zo der Familie, als van de beide Gemeenten,
heeft de Eerwaerde Schutte zich wel willen belasten met
de moeite, om deze Leerredenen befchaefd , zo als het
ter drukpersfe nodig was , onder zyn opzicht, voor den
dag te laten komen. By die gelegenheid heeft hy 'er een
Voorbericht voor geplaetst, in 't welke by een beknopt ver
voorval verleent; terwyl by ons te--flagvnhetopmd
vens den overleden Leeraer , (die ter Moeder had .4gneta Schutte, zyns Eerwaerdens Zuster,) in deszelfs voor
leert kennen ; 't' welk do Eerwaerde-treflykchaF
Schutte , zonder gezogte vleitaal , op ene nadruklyke wyze
ten ernttigfte vermeldt.
Proc-

_08 E. BANKROFT

Proeve over de Natuurlyke Gefchiedenis van Guiana. In
vier Brieven van KOWART BANKROFT . Esq. Lid van de
Medicynfche Faculteit. Uit het Engelsch vertaald, en
verrykt met de Aenmerkingen van den H'oogduitfchen , en
eenige van den Neêrduitfchen Overzetter. Te Utrecht, by
A. van Paddenburg en J. M. van Vloten, 1782. Behalven het Voorwerk, 327 bladz. In gr. 8.

Niets bevordert meer de kennis der natuur, — niets
-^ bevredigt meer de weetgierigheid van den Natuur-Onderzoeker; niets is gefchikter om den weg te baanen ,
tot nieuwe en gewichti g e Ontdekkingen-, -- dan echte
Befchryvingen van de Natuurlyke Historie der verfchillende Landen, onder de verfchillende Hemeltlreeken, en derzelver onderfcheiden Voortbrengzelen, Zeden en Levens
aart is de Proeve over de Na--wyze.Vand
tuurlyke Gefchiedenis van Guiana, waarvan wy ouzen Leezet den zaakelyken Inhoud zullen mededeelen.
De
vlyt, die de Schryver aan zyn onderwerp bedeed heeft;
de nieuwe ontdekkingen , welke by ons mededeelt; de
inaauwkeurige Berichten , en de niet minder nuttige Aanmerkingen, waarmede by deeze Befchryving doorvlogten heeft,
eat_ welke den kenner tot verdere naafpeuringen aanleiding
geeven , zyn genoegzaame bewyzen van de ftundigheid
des Schryvevs, en geeven niet weinig waardy aan de Befchryving zelve. Ht Werk zelve beflaat uit vier BrieEen Algemeen Bericht van Guiana; deszelfs
ven .
Ligging, Uitgetrektheid, Verdeeling, Luchtílreek, GrondRivieren, en-z. ; benevens• eene byzondere befchryving van
de voo tbrengzelen in 't groeiend Ryk, enz. zyn de ouderwerpen welke in den eerften Brief voorkomen. In
deft tweeden Brief geeft de Autheur eene Befchryving der
Dieren in Guiana. i. Van de viervoetige Dieren. a. Van
de Vogelen , en van eene nieuwe en merkwaardige manier
om die (opgezet zyude) te bewaaren. 3. Van de Vis Ichen,
inzonderheid van den Zidder-Visch, of Torpedo , nevens
eenige Aanmerkingen op de veronderflelling van den Heer
de Reaumur,, over den fchok van deezen Visch. 4. Van
de Slangen. 5. Van de gekorven Dieren. De derde
Brief bevat een Bericht nopens den Godsdienst, de Zeden,
de Gebruiken, enz. van zommige Indiaanfche Stammen,
welke Guiana bewoonen ; byzonderlyk , van dc Karaiben ,
de 4kkavaws, de I orrexws, en dc AArroa•anks. Een I>c-
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fchryving van de Woorara, of het Indiaanfche pylen-vergif;
deszelfs bereidinge en uitwerkzelen ; benevens verflag van
eenige Proeven , genoomen ter ontdekkinge van deszelfs
werkinge. Eindelyk, eenige Aanmerkingen , waar in di;
voor- en nadeelen der weelde en burgerlyke befchaafdheid
niet elkander vergeleeken worden. De vierde Brief behelst
een Bericht van de Rivier Berbice, de Plantagien langs dezelve, en van den laatflen opliand der Slagven in deeze
Colonie. Befchryvinge van de Rivieren Esfequeho en Demmerary,, derzelver Plantagien , Hoofd-Regeermg, Burgerlyke Gelleltenis , enz. ----- Aanmerkingen over de beffiering
en tugt der Slaaven, en een Bericht van de Ziekten , aan
deeze lugtftreek eigen. Alle deeze Onderwerpen ver
aandacht der Natuur- Ondergoekers, en-dienmtrg
Beminnaars der Natuurlyke Historie.
Historia Critica Comitatus Hollandia! et Zeelandia , ab
aintiquisfimis inde dedu a temporibus. Tom. II. Anctore A. KLUIT. Antiqq. et Eist. inprimis Diplomatica;
Feed. Belg. in alma Univerfit. Leid. Prof. Ordin. variisque Societt. Liter. adfcripto. Medioburg i, apud P. Cillisfen et Fil. et 31. de Winter, 1782. Absque prxcedd.
io98 pp. in quarto f. maj.
itWerk, waarvan het eerfle gedeelte in 't jaar 1777
D het
licht zag ,van 't welke wy toen melding gemaakt heb-

ben, (*) met aanduiding,hoe de arbeid van den doorkundigen KLUIT alleszins firekt, om aan verfcheiden byzonderheden van 's Lands Gefchiedenisfen, een nieuw licht
by te zetten , pryst zig, door de verdere oplettende en
oordeelkundige uitvoering, den Liefhebberen onzer Vader..
landfche Gefchiedenisfen ten kragtigfte aan. Men heeft
dit reeds ondervonden met de voltrekking van het eerie
Deel , als behelzende deszelfs tweede Stuk eenige uitgewerkte Verhandelingen , waarin etlyke narigten ,wegens de
vroegere Gefchiedenisfen onzes Lands, die in 't voorige
gedeelte niet wel , by manier van aantekeningen , te plaatzen waren , uitvoeriger ontvouwd worden; van waar ze
ook den naam van Excurfus of Uitweidingen draagen.
Ge(*) Zie Hedend. hcderl. Letterorf. PII. D. bl. 87-89.
Vergel. het berigt , wegens het C'onfpeE ur van dit Werk, in
't IIIde D. bl. 128----tg;.
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Gefchiedkundige beoefenaars erkennen zeer algemeen buitne verpligting deswegens aan den arbeidzaamen Hoogleeraar, die zig onvermoeid bevlytigd heeft, om in dat Deel
het ingewikkelde veeler opmerkzaame gevallen te ontwik.
kelen , en over verfcheiden duistere omllandigheden een
helder licht te verfpreiden. Zulks heeft men grootlyks te
danken aan 's Mans noeste nafpooring veeler oude Charters , waaronder 'er veelen gevonden worden, die tot nog
in 't duister gebleeven waren; en welker inhoud , buiten
andere nuttigheden , dikwerf licht verfpreidt over andere
Charters, die men, by mangel deezer kundigheden, zomtyds wel eens geheel niet, of althans niet naar vereisch
der zaaken, verftaan heeft. De Hoogleeraar flaagde te
gelukkiger in deeze zyne nafpooring, en verkreeg meer
de gunftigfte gelegenheid om eenige weetenswaardi--mals
ge byzonderheden, voorheen minder, of ook wel gansch
niet, bekend , te ontdekken ; doordien hem van alle zyden ,
zo in onze Vereenigde Gewesten, als in de Oostenrykfche
Nederlanden, en elders, de vrye toegang verleend werd,
tot het bezigtigen en uitfchryven eener menigte van Oude
Stukken, die tot nog in de Geheimkasfen opgeflooten waren blyven liggen: terwyl tevens verfcheiden byzondere
kundige Liefhebbers mede het hunne toegebragt hebben,
om hem voorts de behulpzaame hand te verleenen , ter
voltooijinge zyner Verzamelinge van Stukken, tot 's Lands
Gefchiedemsfen betrekkelyk. Van deezen Schat
van Papieren heeft zyn Ed. een oordeelkundig gebruik ge
Deel deezes Werks;-makt,in'opflevhr
en in 't tweede Deel, dat nu insgelyks in twee Stukken
voltrokken is, levert by ons eene byeenzameling van de
oude Diplomata, of Landsfchriften, die tot de behandelde
onderwerpen betrekking hebben, en tot derzelver bevestiging dienen. Dit tweede Deel geeft ons des in handen
een Cortex Diplomaticus, of eene gefchikte volledige ver
onzer oude Landsfchriften, welken in deezen te-zameling
stade komen, ten, getale van 422 Stukken , zedert het jaar
839 tot het jaar 1552. Ze zyn met alle oplettendheid
naar de oorfpronglyke Handfchriften afgefchreeven; en 't
meerder gedeelte was tot nog niet voor 't licht gebragt;
zelfs vindt men 'er verfcheiden onder, die den [Zeere F.
v. Vlieres, den beroemden Verzamelaar van 't Graaflyk
Groot Charterboek nimmer onder 't oog gekomen zyn;
mitsgaders veelen van welken liy geen gebruik gemaakt
heeft, of die flegts in 't Nederduitsch, en dan nog gebrek-
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brekkig,het licht zien. By de afgifte deezer Stukken heeft
de Hoogleeraar zig ook benaariligd , tot het leveren eenex
juiste aftekeninge der Zegelen , met welken deeze Papieren
bekragtigd zyn; waaronder 'er etlyken van onze eerfte Grasven gevonden worden, die men, noch hier te Lande, noch
ergens anders , ooit gemeen gemaakt heeft. Ze zyn door
eene keurige hand in plaat gebragt, en zindelyk gedrukt ;
nu en dan ook met byvoeging van de verfchillende fchryfwyzen , die in deeze Stukken voorkomen; ontmoetende
men wyders, onder deeze Plaaten, nog een zeer net Kaartje van Holland, Zeeland en Vriesland, in de middeleeuw,
dienende om des Lands gefteldheid , en de uitbreiding van
het Graaflyke gebied, in die dagen , te duidelyker te doen
bemerken. By alle deeze Stukken , welker openbaare mededeeling den Liefhebberen onzer Lands-Gefchiedenisfen
niet anders dan ten hoogfte gevallig kin weezen, gaat
eene aanwyzing, tot welk gedeelte van dit Werk ieder Stuk
byzonderlyk behoort; en hier en daar voegt 'er de Hoogleeraar nog eenige aantekeningen onder, wanneer het Stuk
zelve, of de Gefchiedenis, waartoe het betrekking heeft,
eene nadere opheldering of bevestiging vereischt. Wel byzonder maakt onze Gefchiedkundige 'er zyn werk van, om
de egtheid deezer Schriften overtuigend te bewyzen, wanneer by zodanige Stukken onder handen heeft, wier egtheid
men, met eene mindere of meerdere fchynbaarheid, wel
eens onder verdenking heeft gebragt. Met opzigt
tot dit laatt'e komen hier wel inzonderheid in aanmerking
verfcheiden tegenbedenkingen van den Heer Huydecoper;
die in zyne vernieuwde uitgave van den X ymchronyk van
M. Stoke, meer date eens wel wat flout met verfcheiden
oude Landsfchriften omgefprongen, en de egtheid van zommige Stukken te ligt in twyfel getrokken heeft (*); ' t welk
den Hoogleeraar Kluit , (hoe zeer by anders den Heer Huydecoper naar waarde fchatte ,) meermaals noodzaakt , om
hem opzetlyk te wederleggen. Zulks heeft hier te tneerder
plaats, om dat die Heer, met het wraaken dier oude Stuken , zyne denkbeelden van 's Lands Gefchiedenisfen alleen
vestigt, op het getuigenis , of de berigten van zodanige
Schryveren, aan wren deeze oude Stukken onbekend geweest zyn; of die 'er althans geen gebruik van gemaakt
hebben, met opzigt tot de byzonderheden, welken zy aan
de hand geeven. Een natuurlyk gevolg hier van rr.•)est
zyn,
('') Zie Hedend. Vad. Letterorf. 11. D. bi. O. III. bl. 130.
-
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zyn , dat hy nu en dan geheel buiten het fpoor geraakte ; vooral wanneer opgevatte vooroQrdeelen 'er bykwamen, om hem nog verder van den rechten weg af te voeren. Hiertegen heeft de Hoogleeraar de egtheid der Landsfchriften , waarop liet in deezen aankwam, overtuigend
aangetoond hebbende, dezelven met oordeel gebruikende,
meermaals gelegenheid gehad , om de faalgreepen, of de
te kortkomingen van onze vroegere Gefchiedfchryveren te
verbeteren , of te vervullen ; waardoor zyn Ed. ons, in
veelerleie opzigten , een gegronder en beter zamenhangend
verflag van verfcheidene voorvallen verleent. Wy
zouden te breed moeten uitweiden, wanneer wy een. Stuk
van die natuur geheel wilden ontvouwen; dan, ow 'er
den Leezer eeneg denkbeeld van te geeven , dat hem te
gelyk de natuur en het beloop van dit Werk , zo ver het
thans uitgevoerd is , eenigzins voor ooges kan Rellen ,
zullen wy een weinig flil(laan op het berigt van 't voor
dagen van Ada , Dogter van Dirk den ViI,-gevalnid
welke onze Historiefchryvers, gewoonlyk, als Graavin op
onze Graaflyke Lysten plaatzen ; waarop ze egter niet
behoort, gemerkt ze nimmer als Graavin gezag gevoerd
heeft.
In het eerffe Stuk van 't eerfile Deel, behelzende den
alleroudílen Hollandfchen Chronyk, heldert de IIoogleeraar
Kluit , met bygevoegde aantekeningen , het daarin verleende gefchiedverhaal van 't voorgevallene , zints den dood
van Graaf Dirk den VII , in 't jaar 1203, tot het jaar
1a05, in veele byzonderheden op. I3et listige gedrag van
Vrouwe Aleid, met haare Dogter Ada aan Lodewyk van
Loon te doen huwen, de daarop volgende onlusten, tusfchen Lodewyk met 's Graaven Dogter gehuwd, en Willem 's Graaven Broeder, over de wettige opvolging in 't
Graaflyke Bewind ; als mede het gevangen neemen en
wegvoeren van Ada naar Texel ; benevens het aandeel
dat Filips, Markgraaf van Namen en Voogd van Vlaanderen , 'er in had , tot dat hy in 't jaar 12o5 een verdrag
floot met ff7illem , die hem 10500 marken zilvers fchonk ,
terwyl, by bc]oQfde Lodewyk niet meer te zullen onderfleunen, des by voorts als onzydi; ware ; dit alles ontvangt reeds uit deeze aantekeningen een beter licht, dan
waarin het tot nog geplaatst was. Doch , nadien eenige
zaaken , hierin gemeld , wat breeder ontvouwing vorderden, dan in aantekeningen gegeven kon worden, zo ver wyst zyn Ed. ons in dezelven meermaals tot het tweede
Stnl:,
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Stuk, dat, als boven gezegd is, uit tot het eerlle Stuk
betrekkelyke Uitweidingen befiaat. Onder deezen zyn dt*.
tiende en elfde, of de twee laatften , betrekkelyk tot dit
onderwerp. In de eerstopgenoemde handelt de 1=Ioogleeraar over het regt van den overgang , of het Vervalregt ,
van 't Graaffchap van Holland, op den dood van Graaf
Dirk den VII, agterlaatende zyne Dogter Ada, en zy'
nen Broeder Willem, Graaf van Oostvriesland. Zyn Ed.
fpoort hierna de handelingen en oogmerken van alle de
daarin belang hebbende perfoonen; ontvouwt den aart van
't gefchil, volgens de toenmaalige inrigting; toont dat Wil
boven Ada geregtigd geoordeeld mogt worden ; dan dat-lem
het Graaffchap, als men va'n vol(Irekt regt fp reekt , eigenlyk,
als een openslaand Leen aan het Keizerryk vervallen was ,
en dus door den Keizer aan den oenen of anderen vergund
kon worden; gelyk het ook vervolgens, na eenige tusfchenkomende voorvallen, door den Keizer aan Willem verleend
is. By deeze gelegenheid merkt de Hoogleeraar tevens in
't voorbygaan op, hoe ongegrond zommigen waanen, dat
de oorzaak van alle onlusten te zoeken zy,, in de huwelyksverbintenis van Ada, buiten de toePtemming van 's Lands
Staaten, welken diestyds nog niet beftonden; terwyl het
tevens bekend is, dat 'er veele Edelen in toegeftemd hadden . Voorts beluit by deeze Uitweiding niet aanmerkingen
over eenige andere misvattingen nopens dit Stuk ; en doet
daarop zyne liable Uitweiding volgen , gefchikt , om een
verflag te geeven van de Gcfchiedemsfe,van Ada en haaren
Gemaal Lodewyk, naa hunne vlugt, met wederlegging van
alle verdenking tegen derzelver egtheid.
Onze oudite Hollandfche Chronijk fluit naamlyk, als boven
gezegd is, met het jaar 1205; en onze verdere oude Historiefchryvers hebben geen naauwkeurig verflag gegeeven, van
't geen 'er verder tusfchen Lodevyk en Willem, als mede
van het gebeurde omtrent Ada, voorgevallen is. Dit gebrek nu vervult de Hoogleeraar Kluit in deezen, door byeen te brengen, 't geen buitenlandfche Schryvers, en openbaare Landspapieren ons deswegens melden; waaromtrent
by nog verfcheide byzonderheden aantekent, die laatere Gcfchiedfchryvers , van eenigen deezer Stukken gebruik gemaakt hebbende, tot nog zo juist niet opgemerkt hebben.
Ilet eerfte ítuk waarop zyn Ed. laan blyft , is het vervoeren van Ada, uit haare bewaarplaatze op Teiel, naar Engeland; het welk by tegen den Heer HuydeCoper zulks
ontkennende , bewyst waarlyk gefchied te zyna Tevens
V. DEEL. ALG. LETT. NO, 0.
brengt
R
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brengt hy ons onder het oog, hoe men grond hebbe om
te denken, dat dit vervoeren van Ada naar Engeland, zelfs
op het aanslaan van Vrouwe Aleid en haare Dogter Ada,
gefchied zy; terwyl Willem, de onregtmaatigheid van het
Huwelyk van Ada beweerende, haar voorts in Engeland
bewaard wilde hebben; waartegen Vrouwe Aleid, die ver
vervolgens zogt te be--denkigafr,hlosting
vorderen. De Hoogleeraar onderrigt ons verder nopens het
voorgevallene hier te Lande, geduurende het verblyf van
Ada in Engeland, tusfehen Lodewyk en Willem. Ely meldt
ons hoe Willem den Voogd van Vlaanderen, als boven ge
meld is, van Lodewyks zyde aftroonde; hoe Lodewyk den
Hertog van Braband tot zyne zyde overhaalde: en hoe ze
belden bewilligden in een vergelyk , dat de opgenoemde
Voogd van Vlaanderen , als Middelaar, trof; volgens 't
welke het Graaffchap van Holland aan Lodewyk, en dat van
Zeeland aan Willem, met eenige verdere fchikkingen, ten
deele viel; welk vergelyk Willem, fchoon door hem ondertekend en gezegeld, vervolgens egter niet geftand gedaan
heeft. Het eeriige, dat Lordewyk hier door verwierf, was,
gelyk de Hoogleeraar verder aantekent , de vrylaating van
zyne Gemalin Ada; doch hy kou zig geen meester maaken
van de bezitting van het Graaffchap, dat hem, by 't bovengemelde Vergelyk, toegeweezen was. Zyn Ed. geeft
hier een onderCeheiden bergt van de poogingen, waardoor
't Willem gelukte, zig ira de bezitting van 't zelve te handhaaven ; en de vrugtlooze onderneemingen van Lodewyk,
om zulks te verydelen, tot op zynen dood, welke voorviel
den 29 July I2r3. De IIoogleeraar dit alles, met
andere daarbykomnende omftandighedeii en voorvallen, ontvouwd hebbende, keert weder tot Ada; die zig, gelyk hy
meldt, zedert haare wederkeering uit Engeland, in 't Graaf
fchap Loon onthield; alwaar ze zig, volgens de denkwyze
van dien tyd , Godsdienftig gedroeg, en haaren Gemaal overleefde ; zynde voorts in dezelfde Grafftede als Lodewyk begraaven in de Abtdy van Herkenrode; welk Godsdienilig Gefticht Lodewyk, tiet toetremining van Ada, in den jaare
1218, nog op nieuw begiftigd had. Iliermede vervalt alles,
wat men elkander diets gemaakt heeft , en de Heer Heyde+
Coper nog ftaande heeft willen houden, nopens het vroeg
Ada, en van haare begraafplaatfe-tydigeovrlna
op den Burgt op Texel, of wel te Middelburg, in den a asre i2o5 of i2o6. Men moet zig, met den Hoogleeraar,hier
over te meer verwonderen, datr onze laatere Gefchiedfehryvers
,
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vers reeds van die misvatting te regt gekomen waren, en
het den Heere HuydeCoper niet onbewust was op welke
gronden dit tteunde; het welk hem dan ook noodzaakte,
om de egtheid van alle de oxide Charters, die ons dit leeren, Iloutlyk te ontkennen, waartegen de Hoogleeraar derzelver egtheid onbetwistbaar aantoont.
Zulks gefchiedt in her tweede Deel, of het opgewelde
Co ex Diplumaticus ; het welk, met betrekking tot het
voorgevallene in die dagen alleen., een aantal van meer dan
20 zo uitheemfche als inlandfche Charters behelst, welke
ter bevestiginge dienen, van 't geen de Hoogleeraar desaangaande bygebragt heeft. Zyn Id. doet dezelven, daar 't
noodig is, vergezeld gaan van oplielderende aantekeningen,
en staaft derzelver egtheid ,met Bene bondige wederlegging
der fchynredenen, waarmede de Heer Huyd'eCoper de ge
een en andet ítuk gezdgt heeft te ver -lofwardighevn
acht van dezelven worden vol-zwaken.Tmit}
hein gewraakt; en etlyke anderen, die zyner-ftrekdnc
denkwyze tegen zyn, poogt hy door eene ongegronde ver
te maaken. Bovenal heeft by 't zeer-klaringtos
gelaaden op een Stuk van 't jaar isoó , behelzende eend
Overeenkomst ter verdeelinge van Holland, Zeeland ets
Vriesland , tusfehen Willem; Graaf van Oostvriesland
Oom van Ada, en Lndewyk, Graaf van Loon, Gemaal
van (lila; getroffen door de bemiddeling van Filips , Markgraaf van Namen, en Voogd van 't Graaffchap Vlaanderen, getekend in de Proostdye te Brugge, op den Feestdag van St. Donarianus , in de maand OFtober des jaars,
1206 vslgeïls welke overeenkomst, door Itlips, Willem ets
Lodewyk ondertekend, en met hun lieder Zegel bekragtigd, onder anderen het Graaffchap Holland In wettigen
eigendom aan Lodewyk, als boven gemeld is, wordt toeDe Heer Rz ydeCoper heeft kunnen
geweezen.
goedvinden dit Stuk als ten uitertte belachlyk ten toon te
(tellen; en als volttrekt verdicht te wraaken. Íntusfchen
zyn do- iaden, welke hy tegen het zelve aanvoert, verre van
gegrond; en de bewyzen voor deszelfs egtheid Integendeel volf'rekt onwraakbaar;, gelyk in deeïen duidelyk getoond wordt , door den Hoogleeraar Kluit, die het oor
zelve gezien heeft. Het is naamlyk nog in-fpronglyke
weezen , zynde bewaard in de geheimkasten der oude
Charters, in de Cathedrale Kerk van St, Donatinnus te
Brugge. De Eerwaarde Canunnik de Witte, Secretaris
van den Bisfchop van Brugge, heeft de beleefdheid gehad
van
Ra
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van den Hoogleeraar Kluit dit Stuk niet alleen te doen
zien, maar hem ook de vryheid verleend, om het zelve,
in zyne tegenwoordigheid, af te fchryven ,en de Zegels na
te tekenen. Volgens het bygebragte door den Hoogleeraar
is dit Stuk, fchoon den Buitenlanderen genoeg bekend,
door onze eigen Historiefchryvers niet opgemerkt geweest,
voor dat de Heer Mattheus het uit de Schriften van den
Italiaanfchen Regtsgeleerdeu Cironius, (waarin het, hoewel
wat gebrekkig, gevonden wordt,) overgenomen, en de Heer
Miens het in zyn Groot Charterboek geplaatst heeft. De
Hoogleeraar Kluit levert 'er ons thans een volledig Affchrift Van, met eene daar toebehoorende Plaat, op welke
dc Zegels afgebeeld zyn, en te gelyk eene proeve van het
Schrift zelve gevonden wordt. Men mag dit Gefchrift, buiten het byzondere der Gefchiedenisfe, te opmerkelyker agten , om dat het, gelyk de Hoogleeraar al
vroeger in onze Letteroeffeningen (*) opgemerkt heeft, te
tellen is onder de bewysftukken van zyn gevoelen, wegens de Landsvorf elyke Opperhoogheid onzer Graaven ; uit
kragt van welke zy, op eigen gezag, over hunne Landen
konden befchikken , daaromtrent Verdragen aangaan, en
zig Middelaars verkiezen, ter befisfinge hunner onderlinge
verfchillen: 't welk in dit geval plaats heeft, zonder dat
'er één eenig mensch uit Holland of Zeeland is, die zelfs
maar als getuigen over deeze Verdeeling van twee zulke
groote Landen geftaan zou hebben.
Men kan uit dit beloop, zo we vertrouwen, de inrigting
van dit Werk duidelyk nagaan : de oud(le Hollandfche Chronyk ligt ten grondilage ; de Uitweidingen ontvouwen ons
't geen nader opheldering vordert, en 't Codex Diplomaticus
verleent ons de oude Chatters, welken tot bewyzen dienen.
Hier op tlaat nu eerlang te volgen de Historia Critica zelve,
of de oordeelkundige ontvouwing onzer Landsgefchiedenisfen, behelzende een aantal van Verhandelingen, gefchikt ,
om alles, wat tot de kennis onzer Vaderlandfche Gefchiedenisfen behoort, in een klaar daglicht te Rellen, het welk
vermoedelyk in twee of drie Deelen voltrokken zal worden.
(*) Zie 4lgem. Vadert. Letterlef. I. D. bl. 632, 6 33•
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Lid van de Hollandfche en Zeeuwfche Maatfchappyen, en
Predikant te Zutphen. Derde Deel. Te Rmjlerdam, by
J. Allart, 1782. In gr. oEtavo , 468 bladz.

afhandelen der Oude Historie, waarmede het vooNarigehetDeel
eindigde, komt in dit Deel de Nieuwe Historie

in overweeging; welke de Eerwaarde Martinet op de eigen
voordraagt. By den aanvang verleent-flerzamwy
by ons een fchets van 't beloop der Nieuwe Historie, zints
des Heillands geboorte tot op den tegenwoordigen tyd. En
daar dezelve dus met den tyd der geboorte van ezus Christus begint, zo laat hy, voor de verdere ontvouwing der
Joodfche Historie, nog vooraf gaan, eene befchouwing der
Godlyke Wysheid , in de komst van 's Waerelds Heilland in
't Vleesch, na daartoe behoorende voorhereidzelen, juist te
brengen op den gullftigften en voor het Menschdom gefchikt.
lien tyd. Hier op gaat zyn Eerwaarde tot de Historie zelve.
over; bepaalende zig eerst tot de lotgevallen der Jooden, en
hunnen toeflaud, zedert de Regeering van Herodes den Grooten , tot cp de verwoesting van Jerufalem , en hunne daaruit
voortvloeijende verftrooijing over de Aarde, tot op deezen dag.
Voorts keert hy weder tot de gefchledenis der Romeinen
en Grieken, welke by vervolgt tot aan den ondergang, zo
van 't Roomfche als van 't Griekfche Keizerryk; hegtende
daaraan wyders nog een kort verflag van 't geen omtrent
andere Volken opmerking vordert. In de voordragt van
dat alles kwamen de lotgevallen der Christenen ook meermaals in overweeging; dog zyn Eerwaarde heeft 'er opzet.
lyk in vermyd, om te fpreeken van hunne Kerklyke Gefchiedenisfen, ten minfle zo ver het mogelyk was, als oordeelende liet te regt raadzaam, om die tot eene agtervol.
gende afzonderlyke befchouwing te befpaaren. En hiertoe
is dan het laatl}e gedeelte van dit Stuk gefchikt , het welk
eene doorloopende gefchiedenis der Christenen behelst, van
's Heillands geboorte tot op het einde der vyftiende Eeuwe;
welke voorts, in het volgende Deel, tot op den tegen
te worden. Dit Deel-wordigentyífab
vervat dus, ook buiten de Kerkgefchiedenis der Christenen,
een aanmerkelyk gedeelte van de Historie der Waereld, te
opmerkelyker door de groote omwentelingen der Ryken en
Sraaten. Wy zien het Joodfche Volk, op de verwoestin;;
van Stad en Tempel, amtrel)ti 70 jaaren na onze gemeen
R
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telling, van Staat- en KerkbefIier beroofd , als ballingen
omzwerven. Het Roomfche Ryk, in den jaare 476, een
einde neemen; wanneer een Barbaar Odoacer, wiens land
en geilagt ons nog niet wel bekend zyn , liet trotfche Rome, dat zo veele Eeuwen lang andere Natien tot flaaven
gemaakt heeft , tot flaaverny brengt. En 't Griekfche Kei
gronde gaan,-zerykinsgl,djare1453tn
daar de Turkfche Krygsmagt zig meester maakt van Conflantinupel. Daar benevens leeren we bier de herflelling
van 't Perfifche Ryk, omtrent het jaar 23o; maar we worden tevens onderrigt, dat het niet meer dan 400 Jaaren
íland hield, als vallende met liet jaar 630 in de handen
der Saraceenen; een Volk uit Arabie, welks volkomen ge
ons ontbreekt , dan waarby wy mogelyk weinig-fchiedns
verliezen. Laat ons, om verder uit dit Deel nog iets byzonders te leveren, te rug keeren na Rome, om de laatere lotgevallen dier Stad, en de opregting van des Paufen
Waereldlyke heerfchappy in dat Gewest gade te (laan.
'Er ontftond eerlang eene nieuwe Monarchy in Italie,
onder bet Ryksbeftier der Ostrogothen, dat aan veele wis
onderworpen was; en' met het jaar 553 ging-relvaighdn
de geheele heerfchappy der Gothen over in de handen van
ustinianus, die het Griekfche of Oosterfche Ryk beheersch
Italie, op desgelfs bevel, eerst als eene-te.Sdrw
]Provincie des Ryk beftuuEd , en vervolgens , met het jaar
5t, liet de Keizer Italie, of liever elke voornaame Stad,
regeeren door Hertogen, die onder een Opperhoofd Exarch geheeten , welke zyn verblyf te Ravenna had, ílonden. Van dien tyd af had dat oude magtige Rome niet
meer te zeggen , dan eene andere Stad. Dit Exarchaat
hield geer of min (tand tot het jaar 751; dan de Exarchen
hadden veel te doen met de Lomba*den, wier Koning Al.
boinus , reeds in '; jaar 568 , gewapend in Italie gevallen
was, en zig van veele Steden meester gemaakt had, laatende zig als Koning van Italie uitroepen ; verkiezende Payvia tot de Hoofdflad van zyn Rvk. De Lotsbarden wa•
ren ier Reeds op uit., om hun Ryksgebied te vergrooten;
en 't leed niet lang of het meerder gedeelte van 't Exarchaat
verviel in hunne handen; waarvan Luitprand, in den
jaare 711 Koning geworden, zig voorts geheel en al meester zogt te maaken t
„ Hy wilde, (zegt de Eerwaarde Martinet , deeze Ge.
fchiedenis vervolgende,) de Romeinen, die nog door Ex^trchen geregeerd werden, geheel uit ita ie Verdryven, he
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geen den ondergang zyns Ryks ongelukkig veroorzaakte.
Hoorende, dat de Beelden, op bevel van Keizer Leo, uit
de Kerken moesten weggenomen worden, waartegen het
Volk zich verzette, dacht by den tyd geboren te weezen
om te beginnen, IHy tastte dan Ravenna aan, deedt den
Exarch vlugten, nam de Stad llormenderhand in , en hegtte
dezelve met sneer andere aan zyne kroon. Gregorius de
11, Paus van Rome , daardoor ontrust, riep de Venetiaanen
tot hulp: zy kwamen en heroverden Ravenna. Hierop
wilde de Exarch de Beelden uit de Kerken wegdoen;
maar dit gaf eenen Burgerkryg. Keizer Leo hieklt den Paus
verdacht, als de oorzaak van dat onheil, en wilde hem
deswege [lraffen. De Romeinen daarentegen op Leo verbitterd, en even weinig begeerende onder de Lombarden
te [laan, vereenigden zich onder hem, nog niet als hun
Vorst, maar als hun Hoofd, Dit waren egter de eerfle
beginfelen van de fouveraine magt der Paufen, Dus viel
Rome van den Keizer af, die daarop begoot de Stad met
de wapenen te heroveren , en zich bovenal op den Paus
te wreeken , om dat by de beroeringen verwekt hadt ,
door zich aan te kanten tegens 's Keizers bevel ter wee^inge der Beelden. De Paus nam daarom toevlugt tot den
beroemden Karet Martel in Frankryk, en Boot met hem
een verbond tegens den Keizer en tegens de Lombardea^.
Sedert begonnen zich de Franken met Italie te bemoeien,
en maakten 'er zich vervolgens trapswyze meester van.
„ Toen Kopronymus, na den dood zyns Vaders Leo,
bet bevel tegens de Beelden vernieuwde, en vooral de
aanbidding der Maagd Maria niet wilde duiden, vereenigden zich de Romeinen, door 's Paufen beftelling, nog
meer: zy dreeven 's Keizers Amptenaars uit de Stad, en
vernietigden daardoor zelfs de fchaduw der heerfchappy,
die de Keizer tot hiertoe onder hen gehad hadt.
Na Luitprands dood volgde Hildebrand , in het Ryk der
Lombarden, en, die afgezet zynde, Rachis; welke nader,
hand het bewind nederlag, en een Monnik werd.
Astuifus, een Man van groote wysheid in den Raad, en
dapper in het Veld, fteeg toen op den throon. Hy ver
Exarch keerde, na eene dappere-overdRan,
verdediging en overgaaf der Stad, naar Cenftantinopole.
Dus eindigde de luister van Ravenna, waar de Keizers ,
federt den tyd van Valentinianus den III, en de Goth;fche
Koningen, hunne zetels gehad, en waar ook de E.Tarchen,
honderd drie- en tagtig jaargin lang, het gezag der Keizereil
Pv 4

f5oJ. F. MARTINET

ren van het Oosten gehandhaafd hadden. Hierop zonde

Astulfus eenen bode naar Rome, eifchende, dat men hem
zou erkennen en jaarlyks fchatting geeven. Paus Stephanus, daarover zeer ontrust, badt hulp by den Keizer Coniantinus te Contantinopole; dan, deeze hadt geene benden te
misfen , weshalven de Paus by Pepyn ,Koning van Frankryk, by(land zogt, en daartegen , beloofde, dien Vorst,

met al het gezag des Apostolifchen Stoels, Reeds te zullen
onder(leunen. Dit verdrag ging aan : Pepyn trok toen
op , en belegerde Astulfus in Pavia, zyne Hoofdftad. De
laatfle verzogt en verkreeg de vrede, mids hy eenige veroverde plaatzen aan den Paus gaf. Pepyn trok toen af;
maar de Koning zyn woord niet houdende, en Rome
zelfs belegerende, kwam Pepyn te rug, waarop de Koning
zich moest onderwerpen. Dus kreeg de Paus in den jaare
756, door het verdrag en den byftand van Pepyn, zes- en
twintig Steden met derzelver onderhoorige Landen in bezit, en dus by zyne geestelyke eene groote waereldlyke
raagt , het geen de Vonten van Europa daarna genoeg hebben moeten bezuuren. -- Astulfus, door den dood
belet het verloorene te herwinnen, het geen hy in den
zin hadt, kreeg Defiderius tot Opvolger, die verpligt was
hulp te zoeken by den Paus, om van zynen zetel niet
verdreeven te worden door Rachis, die, volgens myn vooiig gezegde, in een Klooster geweeken was; doch , nu berouw hebbende, het Monniken gewaad vaardig afgelegd, en
den Scepter in de hand genomen hadt. Dan, de Paus ver
zo veel op hem, dat hy zyn voorneemen liet vaaren.-mogt
Deeze, aan wien de Kerk van Rome voornaamlyk haare
grootheid verfchuldigd is, overleedt in den jaare 757. -,.idrianus de I werdt zyn -Opvolger. Hy krakeelde met
Defiderius, en nam, in gevaar raakende, almede zyne toevlugt tot Karel den Grooten, toen Koning van Frankryk.
feeze, voordeel in den twist ziende, kwam daarop met
een Leger in Italie, belegerde Pavia, de Ryksftad van Defiderius, nam ze in, bevestigde Pepyns gift tot 's Paufen
genoegen, en voerde den overwonnen en gevangen Vorst
der Lombarden, nevens Vrouw en Kinderen, met zich naar
zyn Ryk, alwaar zy hunne dagen eindigden. Dus ging do
j-ieerfchappy der Lombarden, die, tweehonderd en zes jaaren lang in Italie gellaan hadt, door Karel den Grooten,
in 't jaar 774, te onder, De Keizer van het Oosten behieldt het Hertogdom Napels , en liet geen her meer
bezat: de Paus het Hertogdom Rome, en lies Exarchaat
.PW.z
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Penta polis, doch onderdanig aan Karel, en deeze bleef het

overige beheeren.
„ Dus week de heerlykheid van Italie! dus daalde de
glorie van dat Land , zo groot in overoude tyden! Een
vreemd Vorst deedt het voor zich bukken: wy zien het
op deeze wyze ondergaan, en zullen het nimmer weer op
zien komen."

Batavia, de Hoofdf ad van Neerlands Oostindiën , in derzelver gelegenheid, opkomst, enz. be.fchreeven. Met Plaaten. Te Amflerdam, by P. Conradi, en te Harlingen, by
V. v. d. Plaats, 1783. De drie eerfle Deelen, te zamen , behalven eene korte Voorreden , 4.6 bladz. in gr.
quarto.
groot belang , dat ons Gemeenebest in de NederHetlandfche
Oostindifche Compagnie heeft, maakt genoeg-

zaam alles, wat 'er toe betrekkelyk is, den Landzaaten
opmerkelyk; en van daar is Batavia, dat men, als het
middelpunt van alle de verrigtingen der Compagnie mag
aanmerken , bovenal een voorwerp van veeler weetgierigheid. Uit dien hoofde kan eene juiste befchryving van
deeze Refidentieplaats der hooge Regeeringe van Neerlands Oostindiën, daar het Hoofdcomptoir van den geheelen handel der Compagnie gevestigd is, niet anders dan
veelen ten uiterile gevallig weezen: 't welk ons des doet
verwagten, dat de Natie de moeite, aan 't opflellen van
't hier boven genoemde Werk befteed, gunftig zal erkennen. Het behelst naamlyk een naauwkeurig berigt van al
het merkwaardige, dat omtrent die aanzienlyke Hoofdilad
van Ne@rlands Oostindiër in opmerking komt, met een
nevensgaand verflag van alles , wat ten rechten verpande
van de bef'iering der Indifche zaaken kan firekken. En
al het deswegens bygebragte fteunt, naar luid der Voor
-redn,gotlyksperingvatswde
Mannen , op wier kunde en trouw men zig gerustlyk mag
verlaaten; met welken de Schryver gemeenzaam heeft mogen omgaan , en die hem goedgunftig hunne papieren erg
waarneemingen medegedeeld hebben : waardoor by zyne
kundigheden , nopens dit onderwerp , heeft mogen vermeerderen en verfterken. Voor 't overige is deeze befchr5•ving, die men met vveluitgevoerde Plaaten vercierd heeft,
P'5
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in eene goede orde gefchikt, om den Leezer een geregeld
en naauwkeurig denkbeeld van dit alles mede te deelen.
Vooraf gaat eene befchryving van 't eiland lava, (op
welks Noordkust Batavia gefligt is,) met aanwyzing van
't merkwaardigste, omtrent deszelfs onderfcheiden Koning
Steden, Rivieren, Baaijen , en wat dies meer zy -ryken,;
mitsgaders een berigt van de leevenswyze en zeden der
javaanen , met het geen verder omtrent dit Volk byzonder overweeging vordert. Hierop komt de Autheur
bepaaldlyk tot Batavia; geevende ons, in de eerfle plaat.
ze, een onderfcheiden ;berigt van deszelfs opkomst, en de
wederwaardigheden, waaraan het in die vroegere omflaniligheden onderworpen was. ta dit gefchiedkundig ver
geeft hy verder eene befchryving van die aanzienlyke-hal,
Stad met derzelver voornaamfle Gebouwen. Hieraan kegt
by vervolgens eene naauwkeurige onderrigting van 't geen
de hooge Oostindifche Regeering , zo in 't Vaderland als
te Batavia, betreft : en voorts nog wel byzonder van 't
hooge Geregtshof,, benevens de verdere aanzienlyke Collegien te Batavia. Op deeze befcliryving deelt ons de Autheur wyders mede , een vervolg van zyn voorig gefchiedkundig verhaal, het welk hy in 't bavengemelde gebragt
had, tot op de oprigting van Batavia; om nu verder een
berigt te geeven van de voornaamfte gefchiedenisfen en
lotgevallen deezer Stad, van haareg oorfprong , tqt op den
tegenwoordigen tyd , vooral van de zodanigen , die tot
haar wel of kwaalyk vaaren eene hyzondere betrekking ge
hebben. Dus verloopen de twee eerfte Deelen van-had
dit Werk; en 't derde Deel behelst eene melding van 't
geen de Zeden der Inwoonderen van Ï3atavia, de Oostindifche Kerkzaaken, en den Koophandel der Nederlaudfche
Compagnie in de Oostindiën betreft. En hier op (laat
dan laatstlyk ,in het vierde Deel, eene overweeging van de
Luchtsgefteldheid en Ziekten , mitsgaders eene befchryving
van de Dieren en Gewasfen, te volgen: zynde egter die
foort'en van Gewasfen, welken tot den voornaamen Handel behooren, bier reeds gemeld, waar van de volgende
befchryving van het Kaneel , en deszelfs bearbeiding, in deezen tot eene proeve kan verílrekken.
„ Het beste en meest gezochte voortbrengzel van Ceylon
is, zegt de Autheur, het Kaneel, welk nergens zo voortreffelyk wordt gevonden. De Kaneelboom behoort onder
't geflacht der Laurieren, een van de edelfte der gewasfen:
in grootte en gedaante gelykt deee boom ook wel raar
deg
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den Oranjeboom. De wortel van deezen boom is . zwaar
en dik, in veele takken verdeeld, en met een roodachtige fchors om,geeven , doch van binnen wit en fmaakeloos. De Elam des booms is doorgaans acht of tien voeten boog, zeer takryk, en alom op Dam en takken bekleed
met Bene fchovs, die eerst groen is, doch allengskens rood
wordt. De bladeren hebben eenige overeenkomst met die
van den genieenen Laurierboom, doch zyn wat Domper:
nog eerst uitbottende zyn zy vuurkleurig , doch worden ra$
geheel groen. Aan de uiteinden der takken ziet men de
bloemen troswyze hangen, in grote bosjes, klein, wit van
kleur, en in reuk veel gelykende naar de Lelien van Dalen.
De vruchten gelyken naar kleine eikels; in Herfstmaand
verkrygen zy haare volkomene rypheid; voorts zyn zy zeer
vet van aart , vervuld met eene welriekende olie , die, door
water uitgekookt , tot een aangenaam fineer Dolt, var) 't
welk de Inlanders kaarfen maken, doch tot gebruik hunner
Oppervorften , die ze alleen mogen branden. 't Is inmiddels voornaamelyk de binnenbast , aan welken dit gewas
zyne beroemdheid yerfchuldigd is; deeze is het waare Kaneel, vooral zo by genomen is van jonge boomen; want
de andere boomen geeven een- grover bist, die weinig in
aanmerking komt , doch echter nog merkelyk beter is dan
het zogenoemde wilde Kaneel, welk niet alleen op Ceylon,
maar ook in Malabar, China en Brazil wordt gevonden.
Intusfchen groeijen de beste Kaneelboomen niet over het
gantfche Eiland, dewyl 'er verfcheiden byfoorten zyn van
minder waarde dan de besté : deeze worden derhalven op
order der Maatfchappy alleen aangekweekt. Zeer gemak..
kelyk zou het vallen het geheele Eiland met deeze beste
boomen te vervullen, naardien de tankweeking zeer licht
valt; - eensdeels door de rype vruchten , anderdeels door
middel van gepelde Dammen, die wel versterven, doch,
by den grond uitgehouwen zynde , met ontelbaarc fpruiten wederom uit den wortel te voorfchyn komen. Doch
de Compagnie, voorziende wat misbruik hier uit zou kun nen voortkomen , bepaalt de Kaneelteelt tot die hoeveelheid, welke zy zelve kan vertieren, en bewaart alleen de
bosfchen ten Noorden van Columbo, alwaar dezelve onder haar onmiddelyk opzicht (laan. De bearbeiding van
't Kaneel is toevertrouwd aan een byzondere order van
lieden , die zich , volgens de Ceilonfche manier, nergens
anders mede mogen ophouden: deze lieden heten Chinlias, en worden wederom in vier Dammen verdeeld. De
eer-
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eerfte zyn de Corondo-Halais of Kaneelpellers, welke den
binnenbast van de takken afpellen, en dien in de open
lucht uitfpreiden, om te kunnen droogen en zaamenkrullen. De tweede flam bevat de Coulis, of Draagers, wier
post het is , het Kaneel in hoopen te verzamelen , en
naar den zeekant te brengen, van waar het zelve voorts
te Negombo zamen gebragt , en in pakhuizen wordt opgeílagen. De derde ftanl heilaat uit de Lascarias , die
Bene foort zyn van Inlandfche Soldaaten , welke op de
arbeiders pasfen, terwyl die in 't werk zyn , om ze te
bewaaren voor alle onverhoedfche aanvallen, en teffens
allen finokkelhandel te beletten. De Ilandrias zyn einde
Kaneel, die het overtollige weg-lykdeSchiftrsvan
werpen , en de beste foorten by elkanderen in bosfchen
verzamelen. Alle deeze lieden ftaan onder 't opzicht van
een Nederlandfchen Bevelhebber , en hebben ook weder
-om
hunne byzondere Opzieners.
„ De inzameling van het Kaneel gcfchiedt niet altoos op
denzeifden tyd , aangezien den verfchillenden aard van het
weder, en de daarvan afhangende vroeger of laater ryplwid der basten : deeze tyd valt ondertusfchen theestal voor
in Zomermaand, Hooimaand of Oogstmaand, en doorgaans duurt dezelve drie weeken, of ook wel eene maand,
in welken tyd men dikwils één millioen ponden van 't bes
-te
Kaneel vergadert.
„ De kostelyke Kaneelolie, welke uit deezen bast, door
middel van overhaaling, wordt verkreegen , is ook een
groot voorwerp van handel: dezelve wordt hier in menigte geftookt uit den frisfchen bast, en alomme gebruikt,
als een der heilzaamíte versterkende middelen en aangeuaamfie reukwerken. Gelyk meer andere kostbaare Indifche
olien , bezit ook deeze de eigenfchap van in het water,
als veel zwaarder zynde , te zinken.
„ Het Kaneel komt, gelyk reeds gezegd is, meerendeels
uit de bezittingen der Maatfchappy zelve; doch zy moet ,
volgens verdrag, ook nog eene aanzienlyke menigte vats
den Keizer van Kandi tegen een hoogera prys aanneemen.
Met dit alles komt haar het Kaneel zelden hooger,, dan
het pond tien fluivers. Zy voert ondertnsichen jaarlyks
zevenduizend baalen uit, weegende ieder baal iets meer
dan tachtig ponden."
„ Men voege hier by des Autheurs berigt, raakende de
I ag'lboomen, die de Compagnie alleen op 4máoina laat
aan
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aankweeken, doende dezelven op alle de overige Eilanden
beften dig vernielen.
„ De Nagelboom, zegt hy, is een zeer fraay gewas,
veel gelykende naar den Laurierboom; de tam is ver
menigte takken, wier bast meest ge--fierdmtngo
lykt naar dien des Olyfboonis; aan de einden der wyduitgebreide takken groeijen, in grooten getale, kleine witte
bloemen van vier bloembladen, die op het vruchtbeginzel
zyn vastgehegt. Als de bloem afgevallen is, vertoont
zich de vrucht, boven in vieren gefneeden, en door Kaaren kelk met een gekartelden rand kroonswyze omringd.
„ De Nagelen worden half ryp ingezameld, van Wynmaand tot in Sprokkelmaand. Zorgvuldig worden dan de
vruchten met de hand geplukt, en te droogen gelegd:
eenige dagen laater droogt men ze tegen 't vuur, terwyl
men ze tefl'ens met water befprengt, waar door haare
€raaije roode koleur in Bene purperachtige of liever zwarte
verandert. Dit befprengeii wordt, volgens de meening van
zommigen, gedaan om de wurmen af te keeren, terwyl
anderen zeggen, dat dit alleenlyk dient tot vermeerdering
des gewigts.
„ De vruchten, die over 't hoofd worden gezien, en
dus haare volkomen rypheid verkrygen, worden een duim
dik, doch verliezen veel van haare fpeceryachtige vermogens: zomwylen laat men ze geheel zitten, wanneer zy,
afvallende, zichzelven planten, en nieuwe booroen doen
gebooren worden, die acht of negen jaaren moeten groeijen, om vruchten te kunnen draagen. Men noemt zodanige volwasfen vruchten wyfjes Nagelen, [of Moernagelen,J en gebruikt ze voornaamlyk tot inleggen, om ze op
langduurige reizen te Beten, of over den maaltyd, om de
fpysverteering te bevorderen. De oogst der Nagelen is
zeer ongelyk: zomwylen geeft een boom twaalf of meer
ponden, doch de gewodne rekening is tien ponden, en
dan' bedraagt de geheele jaarlykfche verzameling ongeveer
één millioen ponden. Om ondertusfchen 't gevolg van één
of meer ongelukkige jaaren voor te komen, heeft men- in
Europa doorgaans een voorraad van vier, en in de Indiën
van twee millioenen ponden.
„ Volgens veeler meeping is de Nagelboom zo heet en
kwaadaardig van aard, dat 'er niets anders onder of in de
nabuurfchap van denzelven zou willen groeijen. 't Is waar,
de Nagelbosfchen zyn altoos zeer zuiver, doch zulks gefchiedt door konst, zynde hier omtrent eenige Ordonnantien
,
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tien in 't licht gegeèven, die naauwkeurig moeten worden
gehoorzaamd. Tot beter bevordering der boomkweekin gu,
heeft de Maatfchappy onder de Amboineezen vier duizend
Ereeken lands uitgedeeld , op welken zy ieder honderd en
vyf en twintig boomen kunnen planten, 't geen 50o,000
boomen in 't geheel maakt, en , voor ieder boom twee
ponden rekenende; een oogst van één millioen ponden levert. De Kweekers krygen van de Maatfchappye acht en
veertig fluivers voor de tien ponden; *elke fomme Bedeel-,
telyk wordt betaald in geld, en gedeelte]..ik met ruwe of
blaauwe lynwaaten van de kust van: Ooromandel,
„'Als de Kruidnagelen -volkomen goed zullen zyn, moe
zwaar, -dik en -geinakkelyk te kaanwen-tenzyvolápig,
zyn; voorts moeten zy in 't behandelen fcherp_ aan de
vingeren zyn; heet en geurig van fimaak, welriekende van
reuk, bykans brandende in de keel, ' en vol van olie. In
de Indiën zyn dei Nagelen in eene zeer Irooge achting,
zo dat zy byna onder alle de fpyzen worden gemengd, 't
geen, hoewel minder plaats hebbende in Europa, aan dezelve echtei geen -kleineis roem byzet;.-de*yl- deeze vruchten in veelerleije fpyzen te pas komen, en vooral in ie
reukwerken en geesttyke- dranken. De gedistilleerde Nagelolie is ook een middel, dat zeer beroemd is, in veele
uit- en-inwendige ongemakken."
Niet ongepast laat ze ; Schryvet ®p deeze befchouwving
Van den Nagelhandel ; die der Noote►nwkaaten en Foely
-volgen : doei ons bepek laat niet toe -dit _Artykel verder uit
te breiden ; en wy zien 'er 2e ggreeder van af, om dat
WY eerlang, by de melding van een ander Werk, gelegenheid zullen hebben, om , van dien handeltak te geWaagens'
'í

erhandelfngen , uit gegte n door TEvt.ER's tweede Gènootfchap. 'Tweede fguk.' Te Haarlem by J. Knfchedé en Zoonen , . en J. v. W*iré, 1783. Behalven de Voorrede - , 2Gá
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Genootfchap im'est, op het
ar de inrigting van dit
N eetlie
Voortel • de Natuurkunde raakende, in de tweeeene Prysvraag , wegens de - Dichtkun-

de plaats 'volgen
dè - (*), welker beantwoording ons in dit fink mede ge„ Beeld
(*) Zie 4gern. Vader]. Lettsroef. IV. D. bl. 302.
-
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Beeld wordt. De Vraag zelve luidt s „ Welke zyn de bes
te en duidelykfte kenmerken van toodaanige Regelen,-,
„ die, om dat zy in den aard van het onderwerp te vinden,
„ of met den form van 't gekoozen Dichtftuk verknocht
„ zyn, niet mogen noch kunnen veronachtzaamd of te
„ buiten gegaan worden ?" En men heeft den gouden Eer
aan eene doorwerkte Verhandeling,-prystoegwzn,
welke de Dichtkundige. `Ieronirno de Bosch, by die gele
aan het Genootfchap had toegezonden. Zyn Ed.-genhid,
neemt de veyheid van in dezelve eenigzins van de voor
geftelde Vraag af te wyken, om dat het, zynes oordeels,
niet mogelyk is aan het daarin vereisehte te voldoen t doch
by rigt egter zyne Verhandeling zo in, dat hy langs dien
weg aan 't hoofdoogmerk van 't Genootfchap meen te
beantwoorden. Een regtmaatig onderfcheid maakende, tuslchen het werktuigelyke en de Ziel of het veezen
der Dichtkunde, begrypt hy dat liet Genootfchap niet zo
zeer op het eerie, als vel op het laatfle, het oog hebbe. Nopens het eerPte, waaronder by dan betrekt, alles,
wat tot de verfchillende foorten van Dichttukken , derzelver fchikking, inrigting, voetmaaten, toonklanken, enz.
behoort, dit werktuiglyke agt by te beleetid, dan dat het
Genootfebap zulks zou bedoelen. „ Het voornaamfte
„ doelwit van dit kunstlievend Genootfchap was, (zegt
„ hy,) zekerlyk, de Dichtkunde, in haare verhevenheid
, befchouwd, van haare overtollige regelen te bevryden,
„ en den Nederduitfchen Dichter in 't byzonder eeneis
„ nieuwen en gem akkelyken weg te baanen , ter verkry, ging van dat fchopne, dat voortre#felyke, dat verruk„ kende, dat waare, waarover men zich in de oude en
„ veele nieuwe uitheemfche Dichters met recht verwon•
, dert. Daaromtrent nu komen, volgens zyne gedagten,
alle de Kunstregels , die men den Lichteren voorgefchreeven heeft, niet te Bade; en de groote zaak is eene oplet
tende beoefening der oude Griekfehe en Latynfche Dick..
Iers, mitsgaders van zodanige laatere Dichters, die de
Werken der Ouden met vrugt gebruikt hebben. Ten aan
hiervan is deeze Verhandeling, grootlyks, gefchikt,-drange
„ Het voornaame oogmerk, zegt de Heer de Bosch, ira
deeze onze Verhandeling was, daar gevraagd wierd,
, welke zyn de noodzaakelyke , welke de minder noodzate
„ kelyke regels in de dichtkunde, éénmaal aan te toonen ,
dat, wat het verhevene betreft, het gebruik van leen.
, s fpreuken en perfoonsverbeeldingen,zich te bedienen van
„ het
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„ het wonderbaare, daar zulks nodig is, het fchilderen
„ var. onze denkbeelden door fiatuurlyke befchryvingen
en gepaste vergelykingen, en wat des meer zy ,in welk
„ alles het weezen der dichtkunde gelegen is , allen zaa„ ken zyn, welke noch door regelen, noch door lesfen,
„ dan die van het gezond verfland en den goeden fmaak,
„ kunnen verkregen worden, en dat men dit gezond ver„ (tand, deezen goeden fmaak voornaamelyk kan deelach„ tig worden, door eene geduurige beoefening der beste
„ mod'llen, welke hier de dichtwerken der Ouden zyn."
Ter bereikinge van dit doelwit heeft zyn Ed. zich
de volgende fchikking voorgefteld, naar welke zyne Ver
-handeligrts.
„ Wy zullen, zegt hy, eerst fpreeken over het weezen
der Dichtkunde, en waarin het zelve altoos geacht zy,
en nog geacht worde te beftaan. Ten tweeden over de
„ vereischten in een' goed' beoordeelaar van dichtwerken ,
a , over die in een Dichter, en over de wyze op welke
s , deeze moet worden bekwaam gemaakt. Ten derden
„ zullen wy het gewigt der gewoone regelen, welke men
„ in de dichtkunde van tyd tot tyd heeft ingevoerd, on.
derzoeken, en de onvolkomenheid van dezelve met be
„ trekking tot het noodzaakelyke, dat is het waar verhe.
n , ven in de dichtkunde, trachten te bewyzen. Ten vierden zullen wy aantoonen, dat de navolging van uit„ muntende voorbeelden de noodzaaklykile regel is, tet
, bereiking van de voornaamfle eigenfchap in een goed
, dichtftuk, het fchilderachtig voordellen van zyne denk„ beelden. Dus zal de beoefening der oude Dichters,
waaruit uien alle goede lesfen en regelen alleen getrokken heeft, het beste, zo niet het eenige, middel worden, om iemand, welke door de natuur tot de dichtkunde gefchikt is, te leeren ouderfcheiden, wat hy o„ veral, welk onderwerp, welke form by ook voor zyn
dichtftuk verkiezen moge, te volgen of te vermyden heb.
,, be Eindelyk zullen wy, ten vyfden, om niet alleen
de noodzaakelykheid, maar ook de mogelykheid, om
aan deezen regel te voldoen, des te beter te kennen,
„ den aart der waare navolging befchryven, en aantoo,, nen, welk eene invloed dezelve op groote Dichters ge„ had heeft; alle deeze onze gevoelens bevestigende, zo
,, met het eenpaarig getuigenis van geleerde en kundige
mannen, als niet de klaarfte en duidelykfte voorbeelden
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„ den der uitmuntendite Dichteren van ouderen of laateren
97 leeftyd."
In het ganfehe beloop deezer Vcrhandelinge , ftraalt Be ne ongemeene oordeelkundige beleezenheid van vroegere
en laatere dichtwerken door; waarvan de Schryver zich
op eene overtuigende wyze bedient, om zyn gevoelen ten
klaarf e voor te hellen , en ten .kragtigfte te fiaaven. Onze Nederlandfche Dichters vinden hier, boven al, een fierken fpoorflag, om zich op liet beoefenen der oude Dichters toe te leggen, ten einde daardoor onze Vaderlandfche
Dichtkunde luister by te zetten. En hiertoe ftrekt ook inzonderheid des Autheurs hefluit van dit zyn Gefchrift;
waarin hy, kortlyk uitgeweid hebbende over de voortref elykheid der oude Griekiche en Latynfclhe Dichters , zyn
voorbel nogmaals aandringt , en , door 't voorbeeld van den
jongen Dichter P. Nieuwland, toont, welken invloed derzelver beoefening natuurlyk heeft. —• Wyders is ' er nog,
aan 't einde deezer Verhandelinge, geplaatst eerre B'yloage,
welke ons een groot aantal van plaatfen , uit //odel T ooneelftuk, Gysbrecht van Aemfiel geheeten , onder 't oog
brengt, waar uitmen kan afneemeu , niet hoe veel opletten
Dichter hi; gibus beoefend hebbe -heidynLatf
op wiens voorbeeld de Heer de Bosch zich in zyne Verban
deling beroept, ten bewyze wat dc beoefening der Ouden
vermoge , en ter aanfpooringe van onze Dichters , om hem
hier in na te volgen.
„ Door het fchoone , (zegt hy,) het welk hy in deezen
„ Latynfchèii Dichter aantrof, opgewekt, heeft hy zulke
„ ongemeene, verhevene en fchilderachtige uitdrukkingen
„ en denkbeelden overal in zyne dichtwerkeningevlochten,
„ dat niemand in de Nederduit(che dichtkunde, wat liet
fraaije en verhevene betreft, met hem kan gelyk geheld
worden. Men vraage niet, zou Vondel evenwel nog geen
„ volmaakter Dichter geweest zyti , als hy meer orde en
„ houding in zyn (lukken gebragt had? Dit is reeds voor„ lang van ons toegelfaan; maar dat wel in acht neemen
„ vaan de orde en houding, zo als men liet noemt, maakt
geen' Dichter. Men moest waarlyk altoos eerst beginnen , met in den aankweekeling dat dicliterlyk vuur te
ontfceeken , waar door Vondel boven allen heeft uitge„ munt, en waartoe hem buiten alle tegenfpraak de grootfie.
„ aanleiding gegeeven is, door het geduurig leezen en her„ leezen van de oude Dichters , en het vertaales van dezel„ ven, hoe gebrekkig ook, tot zyn eigen gebruik. Ilier°
,; vond
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„ vond by voedfel voor zyn' geest, en overvloedige ftof
„ tot aankweeking van zyn• natuurlyke dichtader; dit
„ moest derhalven de voornaame en noodzaakelyke regel
„ zyn voor alle jonge Dichters." Wierd dit in at
genoomen, „'er is, gelyk 'de Heer de Bosch, tnet het af,
kopen zyner Verhandelinge , zegt, geenszins aan te twyfelen, of deeze regel zal onze Nederduitfche Dichters
nog veel meer fchoonheden,• dan hier ten toon ge„ fpreid zyn, voor den dag doen brengen, waardoor zy

„ voor geene van hunne nabuuren behoeven te zwich,

„ ten, het geen yk en uit liefde= voor myti vaderland, en
„ uit boogachting voor alle 'befchaafde letteren, en hoope
en werríche,"
Poëzy van P. H{7TSINGA BAKKER . Tweede Deel. Te Amjlerdam,
by de Erven P. Meijer en G. Wárnars, x782. Bihalven he
Voorwerk, 204 bladz , in gr. octavo.

In het serf e Deel deezer Poëzye , voor etlyke jaaren afgegeo.
ven, vonden we, gelyk we diestyds. aangemerkt hebben, (*)
eene verfcheidenheid van f}offen, die a•lomme•, van _wat natuur
het onderwerp ook ware, den weezenlyken.Dichter vertoonde,
daar de Heer Bakker ons niet fegts welgetooide Verzen aanbiedt, maat zodanigen, in welken men Reeds den rechtfchaa_
pen Dïchtc lyken geest zo duiáelyk ontdekt, dat ,men deszelfs
invloed onder 't leezen gevoele. Even dat zelfde, wordt men
ook in dit Deel gewaar, des oe Liefhebbers van waare Dicht
reden hebben, om danklyk te erkeimen, de moei_-kundet'ovr
te welke de geagte Oplieller heeft -willen neemen, om deeze
verzameling van Diehtftukken gemeen te maaken. Dezelve
behelst ten deele vroeger uitgegeeven, doch op' nieuw hertoetfle, en ten deele,nieuwere, Dichtflukken. Onder de laat.
íleh•behoort een Dichtftuk getyteld 4mflerdam,'in 't Welke de
Heer Bakker den lof dier Waercldfl•ad opzingt; met melding
van 't groot aandeel dat dc Stad meermaals droeg in de gevolgen van Krygsonlusten , waarmede de Vyanden onze Gewesten be[lookten, in welken dinflerdam fleeds pal flond voor de
veiligheid van ons Vry Gemeenebest. Men hoore, tot eene
proeve uit dit Deel, des Dichters taal deswegens, met opzigt
tot het voorgevallene in onze dagen , en zyne daarbygevoegde
aan raak aan de achtbaare Regenten der Stad , waarmede by
dit Dichttluk befluit. Gewag gemaakt hebbende van de voorige Eeuw, vervolgt by aldus.
's Stads roemryk Wapenfchild, van d' een' en d' andren Leeuw
Beliandhaefd, haer getrouwe en moedige tenante-t ,
-
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Blonk, als een (iarrentrits , in 't otig der Bondverwanten ,
Rieldt in hoer felfelhand, by 't wentlen deezer eeuw.
't Heelal bleef aen dat licht bef#endig hulde bieden,
Terwyl een volgende eeuvy, onze Eeuw, hoer' loop begon
Doch, 't geen men nimmer dagt, dat weer ge/chieden ken,
Ziet de oudgeworden Eeuw, tot haer verdriet, gefchieden.
Zy zag, dat .11bion, vermetel, dol van zin s
Bedreiging en geveld ter zelfder hond deedt werken,
En eer de onweerbaerheid bet veeeten kon of merken,
in zynen roofvuist greep ons eerlyk zeege^'in.
Zy zag deem groote Stad, by handelaars en heeren
Geëerbied , en gevleid , die elk met winfle onthaelt i
Die vorflen mildlyk leent, als 't hun aen mttnte faalt ,
Lycurge?s lesfen geeft van ,vél en wys regeer, en.
Zy zag myn Ain/Lerdam, dat rykdom voegt by raed,
Den luister van 't Gewest, de bron van 's Lands vermogen,
Bemind in vrede en rust,, gevreesd in Oorelogen,
Door afgunst aengegraeuwd, met (chimp onthaeld en fmaedc
Britanjes vrevle geest, dle•zyn belang niet kende,
Of de at gen des verfiands kwaedhartig luiken wou,
Noemde eene veye daed der Stad gebrek aen trouw,
Terwyl men met die leus door alle Hoven rende.
Heeft de Onafhanglykheid hoer' /land met bloed beheld P
.Vlag zy dien kostb'ren koop verdedigen by allen?
Of moet ze , ftil en iom , in 's zwaard der heerschzugt vallen?
Dan is haer magt een schim, haar zon van rang gedaald.
Die geest, en 't (peet de Stad, zogt ook 's Lands Raed te snoeien
Te dooven 't vuur van moed ter noodweer in, de ziel:
I'Vaerheên vlet Nederland, zo llmfierdam eens viel,
En 't gras zag op de Beurs , en langs haar flraeten , groeien !
Maer 't magtig Amflerdam herneemt zyn' ouden moed
Vraegt, dder Britanje onze eer, en kust, én vaart blyft faxren
Wat doet den bouw der vloot, de vloot ter red, dus marren?
Indien 'er iets ontbreekt, zulks is geen magt, maer fpoed.
Camillen, Ciceroos, en Catoos, onverlegen,
Schoon hun een forfche drift van heerschzugt tegenging 0
Perdadigden den Stoet met hunne tong en kling,
Waervoor de vyand vloodt, de Celars fchaemrood tweegen.
's Lands Raed hoore , als gy spreekt, den Tulliaenfchen theta i
S2
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Grootdaedig .dmfielftad! een toon, die Catilynen,
Muitzieke Gracchen grieft, en dwingende Tarquynen;
Moer ook, in 't eerlyk hart, uw' lof fligt, en uw loon.
Uw moed beide en uw magt •zyn meér in 't fpits der twisten,
Zyn meer in bresfe en breuk van 's vyands vuur, gezien z
Uw Vaderlandfche trouw, wie deinsde of durfde olien,
Hieldt in den krygsramp farad, zag door de mom der listen.
Gaet help, lacghartigen! beweert, dat de 4mflelvest
Zig zelf, den Stoet, den Raed , door ronde tael beleedigt
Zag niet de Doggersbank 's Lands eer, de Stad verdedigd
lie Zeeplaeg jankend vlien naer hoer roofdaedig nest ?
Schoon de afgunst grimme en woele, al blyft de haet verbolgen
De Stad matte, als een zon, in roem en rang herteld,
Eer nog deez deinzende Eeuw in de eeuwigheid verfinelt ,
Langs hoeren zodiak den weg van welvaert volgen,
Trouwhartige Overheen, afzetfels van den flam
Der helden, veyerkende en veygebooren Vaedren!
U durft myn kunstheldin, in lhaere zangdrift , naedren.
Doer zy de glorie zingt van 't magtig .Imflerdam.
De vryheid, als de lugs en 't licht, den mensch gegeven,
telen allen even na , een allerdierbaerst pand,
Oèeft, door uw zorg bewaerd, gereikt van hand tot hand,
De groeikragt aen 't geluk , en 't leeven aen het leeven.
Gy noemt haer, en met recht, 't Palladium der Stad;
Gy hoedt haer voor den roof van fiere Diomeden,
En hebt reeds lang gezien, dat, in hoer blyde fclireeden
De zegenende voet der milde voo,fpoed tradt.
C:y hebt reeds lang gezien, dat weetenfchappen, kunjien,
En vonden, en vernuft, hier vryer dan te Atheen ,
Flier veiliger dan daer, in uwe poorten treên ,
Hier, meer dan daer befchérmd, zig koestren in uw gunften.
De veyheid, err 't geluk, gevonden in uw vest ,
Iloén ook, zo fekoon als ooit, de zanggezinde chooren
Het Neérlands dichtmuzyk, in uwen kreits herboren ,
Bekoort den handel zelfs, bloeit by de welvaert best.
Zo lang uw toevoorigt , door welberaeden' wetten,
De burgerfchap pen vier', de uitheeanfchen lieusch ontliael ,
Op ieders vlyt en kunst wet 'waakende aendagt doel',
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in allen leer' den koers naar aller heil te zetten.
Zo lang alhier de neem van Koopman loflyk Beid';
Hy eer felle in zyn post, Kantoor- en Beursmanieren;
Zyn handel hooger agt' dan wapens en kwartieren,
En by 't belang des Staéts in zyn belangen fluit'.
Zo lang uw Beurs en Bank een fchatryk Peruligten,
En kun geloove en goud door heel de wereld geldt -,
U 't Volk, hunne aerdfche goon , aen 't roer der Stad gefield,
's Geheiligd leen verheff' der burgerlyke pligten :
Zo lang milddaedigheid voor fclaaemlen, weeuw en weet';
Foor Christenballingen, verlaetenen en ouden ,
Lyfberging hebbe en broed, gewaén gereed wil houdeej,
En deernis kranken help', gewonden hier geneez' :
Zo lang het vry gemoed den eeuwig- Ongezienen,
Die zelf, geen aerdsch vernuft , elks zielgeheim doorziet
Den wierook zyner eer in eigen' fchaelen biedt',
En Hem, in uwe Stad, op zyn' manier moog' dienen:
Zo lang moet ook in roem uw Imfierdam beflaen;
En, fchoon vergangbaerheid at 't ondermaensch belaege,
Een ryk in roest verteer', der (eden feun doorknaege,
Voortduuren als de zon , of met de zon vergaen.
Onderwys voor Kinderen van vyf tot zeven jaar. Door den Heet
w. E. PzRPONCHER , tot gebruik zyner Kinderen opgefteld.
Derde Deel. Te Utrecht, by de Wed. J. v. Schoonhoven,
1782. Behalven het Voorwerk, 471 bladz. in oíïavo.
mede voltrekt de Heer Perponeher zyn, in dit Gefchrift o
fl ier
voorgefleld plan van Onderwys voor Kinderen , van welks

lnrigting en uitvoering wy reeds een en anderwerf gewag ge•
maakt hebben (*); des het niet noodig zy, hier op nogmaals
flaan te blyven. Liever zullen. wy , ten befluite, uit dit laattle
Deel, waarin zyn Ed. met de elgenfle oplettendheid en gelei
manier van onderrigting voortgaat, nog eerre korte proe--delyk
ve mededeelen; en wel zodanig eene , die eerre les behelst,
welke niet alleen der jeugd voorgedraagen, maar ook veelen
van meerder ouderdom wel eens voor den geest gebragt mag
Worden. Het gefprek van een Vader met zynen Zoon
Jacob, over den Rykdom en de verfchillende manieren, om
denzelven regtmaatig te verkrygen, geeft den Vader aanleiding
om op te merken, dat 'er gevonden worden, die hun inko()Zo Alg. rad.
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men niet verteeren, en dus genadig ryker Worden, dat iet
ook anderen zyn, 'die 't juist verteeren, en dus blyven, zo
als ze zyn ; mitsgaders dat men 'er vindt, die meer verteeren
dan zy inkomen hebben. zonder evenwel iets te doen, om
weer genoeg ander geld in de plaats te winnen, Waardoor ze
hoe langer hoe armer worden; des ze in hunnen ouderdom gebrek moeten lyden, na, in hunne jeugd, ryklyk en Weeldrig
geleefd te hebben. En hier op vervolgt het gefprek aldus.
„ j. Maar Papa, dat is evenwel ook mal van die menlehen
gedaan.
„ V. Dat is liet tog, en vooral wanneer Zy kinderen hebben,
„ j. Waarom Papal
„ V. Wanneer de vader etl moeder herven, dan laaten zy hun
geld en goed aan hunne kinderen na , en die verdeelen 't
dan onder hen, om 'er van te leeven. Maar indien de ouders nu al hun geld en goed verteeren, en dus maaken, dat
zy, in hunnen ouderdom, zelfs gebrek moeten lyden , dan
kunnen zy ook aan hunne kinderen niets nalaaten, maar die
kinderen zyn dan net zoo arm als zy, en moeten voor den
kost gaan werken. En dit valt hun gemeenlyk zeer hard,
om dat zy 't niet gewend zyn, en ook geen werk tot kost
hebben geleerd; maar integendeel, terwyl de ouders-wing
nog ryklyk leefden, ook zelf ryklyk hebben geleefd, en weel
zulke kinderen zyn dan des te onge--drigopebatzyn.E
lukkiger, als zy minder hebben geleerd, zig te behelpen, en
een werkzaam leeven te leiden.
j. Dat geloof ik wel Papa. L Maar Papa, wanneer de ouders ryk blyven, zyn dan de kinderei ook ryk?
„ V. Niet altoos. Indien de ouders maar één kind nalaaten, dan krygt dat kind al hun goed, en is alleen zoo rylt
als de beide ouders ramen. Indien 'er twee kinders zyn, dan
deelen zy het goed, en elk is half zoo ryk als de beide ouders ramen. Maar indien 'er vier, vyf, agt, tien, of meet'
kinderen zyn, dan deelen die ook het goed, en ieder heeft
maar een vierde, een vyfde, een agtfte, een tiende part, of
iiog minder, van 't geen de beide ouders ramen hadden. En
op deeze wyze gebeurt het dikwils, dat kinderen van zeer
tyke ouders zelfs niet ryk zyn, al hebben die ouders niets
an hun goed opgemaakt. Want, indien de beide ouders fatuen tien duizend gulden inkomen hadden , en 'er zyn tien
kinderen , dan heeft elk kind maar één duizend gulden inko
men, en dat fcheelt, gelyk je ziet, zeer veel.
„ J. Maar hoe maaken die kinderen het dan, Papa
„ V. Wel, die neemen dan elk wat by de hand, daar
zy verder den kost of geld meé winnen kunnen. De een
gaat op 't land woonen, en leeft van den landbouw; de
ander zet Bene fabriek op; de derde gaat in den koophandol; een vierde in 's lands dienst; een vyfde ziet dat by een
amps
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ompt krygt, &c. en zoo komen zy allen aan den kost, en
worden zelfs dikw% yls weer ryk.
„ J. Maar Papa, zou 't tog niet gemaklyker zyn, indien
zy, van den beginne af aan, ryk genoeg waren, om dat niet
te hoeven doen ?
V. Wel Jacob, daar zouden zy minder aan winnen, dan
je tnisIchien wel denkt. 'Er zyn wel menfchen, die, van
jongs af aan, zoo ryk zyn geweest, dat zy niets voor den
kost hebben behoeven te doen, en 'er ook inderdaad niets voor
gedaan hebben, maar enkel , zoo als men zegt, van hunne
renten, dat is, van de inkomften hunner huizen, landen en
obligatien, geleefd, en in den eerl}en opflag zou men kunnen
denken, dat dit de allergelukkigfte lieden van de waareld waren. Maar, als men 't nader onderzoekt, dan bevindt men,
dat het juist onder deeze ryke lieden is, die niets of weinig
te doen hebben, dat men , naar evenredigheid ten minílen ,
verre de meeste zieklyke, misnoegde, en zig verveelende menfchen aantreft. En dit komt juist daar van Baan , dat zy niets
te doen hebben, en al te gemaklyk leeven. Eigentlyk gezegde arbeid hebben zy in 't geheel niet te verrigten, en deeze
werkloosheid maakt de menfchen log en loom ; indien men 'er
ten minften niet wei op past, om dit voor te komen, cjeor
zig, niet wandelen en ryden, braaf beweeging te geeven.
Daarenboven, deeze menfehen eeten gemeenlyk te lekker, en
daar door te veel, en dikwils ongezonde kost, en dit maakt
ben zieklyk. En ten laatfe , daar 't hun volllrekt aan gezette
en noodwendige bezigheden ontbreekt, weeten zy, dikwils,
met hunnen tyd geen weg, maar verveelen zig, voor 't groot—
fte gedeelte van den dag; en dit is een der allerergfle plaagen,
en maakt hun knorrig en misnoegd. --- Daar men integendeel ziet, dat die geenen, die een gezetten arbeid hebben,
lustig, vrolyk en welgefteld zyn; dat die geenen, die zig wat
foherer moeten behelpen, ook veel gezonder blyven; en eindelyk, dat die geenen, ween 't nooit aan bezigheden oíltbreekt, zig zelden of nooit verveelen ; en daarenboven nog,
uit het nut en voordeel , 't welk zy, door hunnen arbeid en
bezigheden, aan de waareld en de maatfchappy aanbrengen, een
genoegen fmaaken , dat iemand , die niets in de waareld uit
ook niet fmaaken, ja 'er naauwlyks een denkbeeld van-voert,
hebben kan. Om gelukkig te zyn, komt het 'er derhalven veel
,

minder op aan , ryk te veezen , dan wel, zynen tyd, in de waareld, wel te bejleeden. En dit, myn lieve Jacob, mag je wel

onthouden; want het zal je zeer dikwils, en in zeer veele
opzigten, te pas komen,
„ Ook is 'er nog iets op te merken, op 't geen wy firak
zeiden.
„ J. Wat dan Papa?
„ V. Wanneer 'er veele kinderen zyn , dan kunnen beide
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de ouders gn de kinderen, zelfs wel voorzien , dat deeze laat
niet 'er tyd, veel minder ryk zyn zullen, dan hunne-ften,
ouders. En dus moeten die ouders dan, indien zy wys zyn,
hunne kinderen opbrengen, niet tot die gemaklyke en ryklyke
leevenswys , die zy zelfs leiden ; maar tot die veel bekrompener en werkzaamer leevenswys, die de kinderen eens zuIlen moeten leiden, doordien zy , op verre na, niet zoo ryk,
als hunne ouders, zyn zullen; en daar moeten de kinders ,
ook dit zelfde vooruit ziende, zig van zelve aan gewennen.
Want je zult het by ondervinding zien, zoo ras je een wel
omgang in de waareld hebben zult. Eene bekrompener-nig
leevenswys is alleen een ongeluk, voor den geenen, die aan
een ryklyker leevenswyze gewend, en daartoe opgebragt is.
Iemand, die tot een bekrdmpener leevenswys is opgebragt, zal , voor al zyn leeven, met een inkomen, fiel eens ,
van duizend gulden, zeer vrolyk en gelukkig zyn ; daar een
ander, die veel rykelyker gewend en opgebragt is, het als een
zeer groot ongeluk zal aanzien, zig met dat zelfde inkomen
van duizend guldens te moeten behelpen; ja misfchien gek ge
zal zyn, van 'er om te gaan zitten treuren, zonder zy--noeg
:ne handen eens uit te fleeken, om zig door werkzaamheid
meer geld te bezorgen..-- Alles hangt hier van de gewoon
opvoeding af. En daarom kunnen beide ouders en kin--ten
deren niet voorzigtig genoeg zyn, en niet genoeg oppasten, op
de denkenswyze, vooruitzigten, en gewoonten, die de laatst
dit tluk, in hunne jeugd aanneernen. Want-genomd,p
daar hangt gemeenlyk hun geluk , voor 't leeven , van af.
Leer derhalven vroeg, myn lieve Jacob, werkzaam te zyn, en
je te kunnen behelpen, als 't nodig is; dan zul je altoos ge
kunnen weezen, tot wat flaat, in de waareld, de voor -lukig
zienigheid je ook roepen mag.
Want tiet is de voorzie=
nigheid, myn lieve kind! die, dopr 't beflier,, 't welk zy,
over den loop der omftandigheden, houdt, den Raat bepaalt,
waarin elk zig, in de waareld, bevinden moet. En dien flaat
bepaalt zy altoos, naar goede en wyze oogmerken , ja naar
zulke oogmerken, die niet kunnen misfen ons meeste welzyn
te bevorderen; indien WY ons maar, naar haare beíliering,
voegen, en haare oogmerken volgen willen. Die dat doet,
kan niet misten, inwendig gelukkig, vrolyk en vergenoegd te
zyn, in wat flaat by zig ook bevinden moge."
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Verhandelingen over de Goddelyke Eigenfclaappen, en de
veegen, langs welke dezelven aan en van den mensch ver
worden, door LAURENTIUS IIEIJER q Predikant-lierykt
in Twyzel en Kooten. Te Groningen , by J. Bolt, 1788.
Vier Deelen, te zamen, behaiven de !/oorreden y 2023
bladz. In gr. oEtavo (*).
ademael ene welovertuigde kennis van G`odsEigeni~chapNpen
, vooral . zo als dezelven naer buiten \kTerkzaern

zyn, ongetwyffeld een der voornaemlte grondflagen van
een welgevestigden betrachtelyken Godsdienst is, zo hebben alle verftandige voorftanders van den waren Godsdienst het van een wezenlyk belang geoordeeld , zich op
dat kennelyke van God toe te leggen. 't is ook de
overweging hiervan , die den Eerwaerden Meijer genoopt
heeft, dit ftuk opzetlyk te beoefenen; en, vertrouwende
zynen Evennaesten, tot eer van den Allerhoogften, dienst
te kunnen doen, zyne overdenkingen deswegens door de
drukpers gemeen te maken. 's Mans pooging en uit
verdient ene ruime goedkeuring, daer by dit ge--voering
wigtig onderwerp met zo vele blyken van geoefendheid
en oplettendheid behandeld heeft. Dit toch ver.
eischte een Godgeleerden , ervaren , zo in de geopenbaet
de als in de rechtgegronde overnatuurkundige waerheden;
dat hem in taet kon ítellen , om de denkbeelden en
kundigheden, die wy Stervelingen, nopens dell Eeuwig levenden, hier in den tyd, mogen verkrygen, zo te ohtwik(* ) By de uitgave van 't t erfle Beel dezer Perhandelingen
hebben wy, in de liedend. Vader!. Letteroef. E. D. bl. 493,
van de aenvanglyke uitvoering dezes Werks gewag, gemaekt.
ï Iaer de verdere Stukken zyii ons niet onder 't oog gekomen,
tan onlangs, toen ons alle de vier Deelen gelyklyk in handen
gegeven zyn. Het tydsverloop in agt nemende, en 't Werk
thans voltooid ziende, hebben wy 't beter geoordeeld, nu . een
verflag van 't geheele Werk te geven, dan met den inhoud
van het tweede te beginnen.
V, L'1Ii,EL. ALG. LETT. NO. 7.
T
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wikkelen , dat het daedlyk diende, om de Godskennis,
als de bronwel der Godsvrucht , te bevorderen. En dat
zyn Eerwaerde dus met regt gefchat moge worden, ge
dit Gefchrift ten volle; als waerin hy zyne kun-tuig
denkbeelden desaengaende nauwkeurig be--dighen
paelt, gefchikt ontvouwt, en op ene gemaklyk nagaenbare wyze betoogt: lellende alles indiervoege voor, dat
het den opmerkzamen Lezer beftendig ten < krachtigfte opleide, tot het ernftig behartigen van ware Godzaligheid.
Wat de verfchillende denkbeelden , omtrent den aert van
die of deze Eigenfchap of derzelver werking, die op
enige aengenomen leerftellmgen (leunen, of waeruit men
zomtyds enige leerftbllingen afleid, betreffe; onze Godgeleerde kon niet afzyn van derzelver behandeling in zyn
Slati te betrekken. Maer één ding kon by doen , en
heeft hy ook gedaen: te weten die gefchilleu , onder 't,
voorflaen der Kerkleere, met alle gematig(iheid behandeld; zo dat de zulken, die daeromtrent anders denken,
hem als een befcheiden Godgeleerden kunnen aenhooren,
om zyne voorstellingen bedaerdlyk te wikken en te wegen.
De Eerwaerde Meijer vhngt dit zyn Werk aen, mét
ene voorbereidende Verhandeling over Gods Eigenfchappen in 't gemeen, welke gefchikf is ter overweginge van
't geen men door Gods Eigenfchappen te verftien hebbe; ter ophelderinge van derzelver verfcheiden benamingen, als Eigenfchappen, Hoedanigheden, Volmaeltheden,
enz.; ter 'nafpooringé der wegen, langs welken wy dezelven leeren kennen, te weten, deels door het Redenlicht, en deels door Gods nadere Openbaring; waerby
ten laetf'e nog komt een onderzoek, of — en hoe
"dezelven te onderfcheiden zyn? ---- In dit laetfte gedeeTte toont by, dat Gods Eigenfchappen , ten aenzien
van God, niet mogen, maer, ten aenzien van ons menfchen, onderfcheiden moeten worden; en dit , leid hem
tot het nagaen van de merkwaerdigfte onderfcheidingen,
welken hierotntent in aenmerking komen; waer in de ene
Godgeleerde aen die , en een andere aen ene andere
onderfcheiding de voorkeuze geeft. Edoch , zyns oordeels, is dit geen zaek van het uiteríle gewigt. „ Ver
zegt by daerom , „ Verre moet het zyn van Broe--„re,"
„ deren, dat men gemelyk of tijfzinnig al wat met on„ ze• manier van denken niet fchynt te flrooken , ter3 fond, zonde afkeuren. Aan een iegelyk moeten wy
bjllylw die vryheid laaien , om de Goddelyke Eigen
„ fchap-

-

,
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; fchappen zo te fchikken, als het met zyn oogmerk,
„ en het beloop van onberispelyke zamenflelzels der hel;, lige waarheden , overeenkomt". ----- Vraegt men hierop, welk ene onderfcheiding zyn Eerwaerde in dezen ge
-kozen
opgevolgd hebbe, zo is zyn antwoord:
„ Hieromtrent moet ik verklaaren my weinig bekom„ merd , en, my noch aan deeze noch aan geene onder
,, de opgegevene onderfcheidingen , opzettelyk en ftren„ gelyk verbonden te hebben. Gevoeglykst dacht het
„ my, deeze Verhandelingen in die orde te fchikken,
dat ik dezulke vooraf liet gaan, die de gronden tot
„ bewys en opheldering van de volgende uitleveren, en
„ die overzulks tot het begrip en eene duidelyke kennis
„ van de volgende onderfteld moeten worden".
Met dit oogmerk legt hy, ten grondflage zyner verdere
Verhandelingen, de overweging van Gods Onafhangelykheid, dat is, die Eigenfchap of Volmaaktheid van God,
„ waardoor hy de reden, de grond of oorzaak -van zyn
„ Bedaan, Eigenfchappen en Werkzaamheden, niet bui„ ten zich , maar in zich zelven heeft ". En hierop ver
dan met de befchouwing van zulke Eigenfehap--volgtby
pen , die Gode voor 't naeste ,_ -ten tenziieg= van zyn Bethen toekomen, die in de befchoittoing• va i de anderen
onder(leld worden, en in alle de volgenden, ow zo te
fpreken, invloed hebben. .Hier toe betrekt hy Gods I%oimaektlieid, Oneindigheid, (die zyne Onmetelykheid en
Onbegrypelykheid influit,) Cnveranderlykheid en Eeuwig
Daerop overgaende tot die Eigenfchappeh, welken-heid.
Gode als enen Geest toekomen ; handelt by vooraf over
Gods Geestlykheid, en vervolgens over Gods Leven; 't
welk hem dan voorts het oog doet vestigen op -Gods Ver
en Wil, als vermogens, welken aen Gode, als een-fland
geestelyk wezen toegeeigend moeten worden , ter nadere
ontvouwinge van die Eigenfchappen, welke Gode, ten
aenzien van beide deze vermo g ens, toekomen. Deze 'Myn ,
ten opzichte van het eerfte, Gods Alwetendheid en Wys/ieid; en, met betrekking tot den Wil, komen hier in
aenmerking zulke Eigenfchappen, die men natuurlyken ,
en zodanigen , die men zedelyken heet, of ook wel De igden noemt. Tot de natauurlyken brengt hy Gods filmnacht
en Vrylieid; en onder de zedelyk^n behooren dan Gods
Heiligheid, Goedertierenlieid, (met influiting van Lang,-

vzoedigheid, Algenoeazaemheid, Liefde, Barmhartigheid en
Genade;) voorts Tdlaerachtiglieid en RecLtti•aerdial;eid,
T a
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in zich vervattende Gods Macht, Heer/chappy en Majesteit. Aen de befchouwing dezer Eigenfchappen hecht

zyn Eerwaerde wyders ene overweging van Gods Alom
als ene Eigenfchap, die tot beide de-tegnwordih,
opgemelde foorten gebragt kan worden; in zo verre zy
daerin beflaet, „ dat God door zyn verfland n zynen
„ wil omtrent alles werkzaam is"; des hy ook onvermydelyk naer zyn wezen, waervan liet verfland en de
wil nimmer gefcheideii kan worden, overal is, daer andere wezens zyn, of tegenwoordig is by en omtrent alle
fchepzelen. Tot dus ver befchouwde de Eerwaerd©
Meijer God, als werkzaem omtrent zyne fchepzelen, volgens zyne geestlyke natuur, door zyn verfland en wil,
brengende alle die , werkzaemheden roe zamen, onder den,
énen naem van Alomtegenwoordigheid; daernevens voegt
by nu voorts ene overweging van God, als werkzaem
omtrent zich zelven, door zyn Verfland n Wil , uit kracht
van 't welke men Gode de hoogfle Gelukzaligheid toefchryft, of die Volmaaktheid van zyn wezen erkent,
„ waardoor Hy. van alle kwaad bevryd is, en alle goed,
overeenkomftig met zyne natuur, bezit". En uit de
vereniging van alle deze Eigenfchappen volgt dan Gods
,Heerlykheid, welke zyn Eerwaerde nader voortlelt, als,
„ die oneindige bezitting van zyne gadelooze Volmaakt,, heden, die God naar buiten openbaart , op dat ze van
redelyke fchepzelen erkend, en Hem daarvoor de be, tamende eer toegebragt werde". Laetstlyk handelt zyn
Eerwaerde nog over de Eénheid van God, of „ dat by, zondere van Gods beflaan en wezen, waardoor God
volftrekt zyns gelyken noch heeft, noch hebben kan":
't welk hem dan tevens opleid, tot de overweging van
Cods Eenvouwigheid, of die Eigenfchap, .,, waardoor
,, alle zamenflelling van Hem uitgefooten is, en waardoor
al wat Hy is, ondeelbaar één of By zelve is".
In de ' overweging en ontvouwing dezer Eigenfchappen
Iioud zyn Eerwaerde zig telkens aen ene tweeledige ver
-deling.Htrf kevlaingdtuur en werkzaemheden der Eigenfchappen, mitsgaders ten
betooge, dat men dezelven Gode, op onwraekbare gronlen , toeeigent : en in 't laetfle gaet hy die bewezene Ei
na , met betrekking tot den mensch,-genfchapbyzodr
um te tonnen, hoe dezelven aen en van den mensch ver
worden. By ene volgende gelegenheid zullen-licerykt
wy don Lezer hiervan een voorbeeld onder 't oog brengen ;
-
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gen; dat ons thans wat veel plaets zoude benemen; daer
wy 't nodig geacht hebben, het achtervolgend beloop
der XX Verhandelingen, waeruit dit Werk beftaet, thans

voor te dragen.

Historieele befchouwing en verdediging van 31. Ch. Opftanding. In zes gefprekken. Uitgegeeven onder de zinfpreuk: Altisfimo annuente viribus meis. Te Dordrecht ,
by J. Ph. Streccius, 1783. Behalven het Voorbericht,
184 bladz. In gr. oEiavo.
n dit Gefch-ríft komt ons voer ene "grondige wederlegJging
der voornaemíle tegenbedenkingen van liet Onge.

loof, tegen de waerheid vatl 's Heillands op{lánding uit
de dooden. Zulks gefchied in den vorm van Zamenfpraken , tusfchen een Ongeloovigen en een Geloovigen; welke laetilen den eerften in zo verre overhaelt, dat zy eer
hunne rollen verwisfelen, in de manier van het twist--lang
geding te voeren. By den aenvang brengt de Ongeloovige te berde , 't geen by genoegzaem acht, om de echt
te wraken;-heldvan'tEugifc@erbl4swn
dan de ander doet hem zo duidelyk. zien, dat 'er in al
het aengeyoerde niets bondigs zy; dat deze, hiervan overtuigd , @erlang op zich neme, alle de overige tegenbeden
uit den weg te ruimen. Hierop fielt de laetst -kinge
bovengenoemde de tegenbedenkingen voor, die dan door
den eerstbenoemden beantwoord worden; welke beantwoording de ander van zyne ophelderende aenmerkingen
vergezeld doet gaen; die dan verder de waerheid dezer
gebeurtenis!& in een treffend licht Relt.
De wyze
an uitvoering is alleszins beknopt en regelmatig; daer..
enboven zo ingerigt, dat alles vry wel gefchikt zy naer
de gemene vatbaerheid; des de lezing van dit Gefchrift,
nevens dat van anderen over dit onderwerp, hare nuttig.
held kan hebben, ter verfterkinge vair het Geloof, in
deze zo gewigtige waerheid.
De twee eerti@ gefprekken gaen voornaemlyk over 't
verhael van Mattheus, wegens de Wachters by 't graf,
en "t geen 'het Ongeloof daertoe betreklyk maekt, om
liet zelve als ongerymd en verdicht te doen vhorkomen.
Iu 't derde gefprek word dit nog verder achtervolgd; dan,
op de blykbaerheid van 't onbezonnene, vind neen 't g(^_
rade ene andere foort van tegenbedenkingen te orsrv„c,.
T3
t::^ s
,
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gen, en te onderzoeken, of ze van meerder kracht zyn.
Oni dit te beknopter en duidelyker te doen , bepalen zich
de Zamenfprekers tot eene voorafgaende gefchiedkundige
befchouwing van het Euangelifche verhael, die voortloopt
in het vierde gefprek; waerait ten overtuigendite blykt,
dat het gefchiedverhael, in een geregeld verband, zeer
wel te zamen hangt. En hierop komen dan verder in 't
vierde, en daermede verknogte vyfde gefprek, in overweging de verfcheidenheden en ftrydigheden, welken het Ongeloof daertegen aenvoert; welken allen van die natuur
zyn, dat 'ze, op een behoorlyk gadeflaen van 't onder.
fcheid van tyden, perfoonen en zaken, vervallen, en kragtloos bevonden worden , • om de geloofwaardigheid van 't
Euangelifche verhael te verzwakken. De tegenbedenkingen van 't Ongeloof dus beantwoord zynde, zo ftrekt de
zesde of laetfte Zamenfpraek om de waerheid en kracht
der opftandinge van Jefus ten nadruklykíte aen te toonen.
In 't opftellen hiervan heeft de Autheur beoogd te doen
zien, „ datti wy de -Leer, dat God ons door Christus.
„ voor eeuwig -wil zalig maken, niet zouden kunnen heb„ ben , weten, bedenken en uitvinden, zo Christus niet
„ ware opgeflaen; en dat by gevolglyk zo gewis opgeftaen
„ zy, als wy met zekerheid die Leer hebben en kennen."
Het overtuigd geloof fteunt des hier, niet zo zeer op
het getuigenis dei getuigen, als wel op het bezit der
Euangelieleere zelve: dan dit ftrekt echter, gelyk by ver
toont, niet ter verzwakkinge van het getuigenis-volgens
der getuigen: integendeel het bezit der Euangelieleere ver
ons de geloofwaerdigheid der getuigen, welke van-fterk
,alle kanten blykbaer is. Eindelyk word ons in dit laetfle
gefprek ook nog onder 't oog gebragt, hoe fterk wy, door
de opítanding van Jefus, bevestigd worden, in de kennis
en erkentenis dier waerheid, dat Christus voor ons ge,.
ftorven is, en ons diet zynen Vader bevredigd heeft.
;

,

Catechismus der Wysheid en Deugd. Door j. BARUETH
Oud Predikant te -Dordrecl'it, en Curator der Latynfchie
Schooien aldaar. Te Dordrecht , by N. v. Eysden en
Comp., 1783. Behalven de Voorrede, 400 bladz t In gr,
octavo.
,

den uitvoeriger Tytel behelst deze Catechismus„
Volgens
„ een onderwijs bij Samenfpraaken in de grondbe.
,, g.n-
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„ ginfelen der Natuurlijke en Schriftuurlijke Wijsbegeerte
„ en Zedekunde, ten dienfte voor Jongelingen en jong.
„ vrouwen, ter verkrijging van waare Wijsheid en beoefening van Deugd en Goede Zeden; als mede voor
„ allerlei Liefhebbers van Natuur- Historie- en Letterkunde. Sijnde de Lesfen in dit Onderwijs bijfonder inge„ rigt, ter beítrijdinge van het Ongeloof en Deisterij defer
„ dagen, en tot elks overtui g ing van de Waarheid en
„ Goddelijkheid der Bijbelfchriften, en der Geloofs-verbor.
„ genheden, allerbijzonderst, der Heilige Drieéenheid , als
„ de Grondleer van het waare Christendom". — Men
kan 'er uit afnemen, dat de Eerwaerde Barueth zich een
wyduitgeftrekt Plan voorgefteld heeft; en op het doorbladeren mag men zeggen, dat hy 't ook, in zes en dertig
Catechetifche Lesfen, in die wyduitgebreidheid volvoeri
heeft; maer tevens kunnen we niet nalaten te melden, dat
hy, gelyk dit in zulk een bet'ek natuurlyk te wachten was ,
alles ooit zeer oppervlakkig behandeld heeft; zo dat wy
den Lezer gene zeer gegronde onderrichting uit het zelve
durven belooven. Ondertusfchen is 't 'er echter zo mede
gelegen, dat 's Mans Gefchrift diene, om lesten van Deugd
i n te boezeroen , des het, zo at niet van de zyde der Wysheid, evenwel van de zyde der Deugd, b►tittig kunne we
zen. Het is zyne laetfie pennevrucht, en, vóór de
uitgave overleden zynde, zo heeft men het voor rekening
zyner Erfgenamen uitgegeven.

De Trooster der Ellendigen, en Leermeester voor hun, die
met ellendigen verkeeren. - Te 4mfterdam, by I. de Jongh ,
1782. Behalven de Voorreden, 214 bladz. In octavo.
verzameling van troostredenen, met opzicht tot zo.
Enedanigen,
die in hunne min of meer drukkende omflan-

di.gheden , of neerslachtigheid door hartgrievende overden.
kingen , een opbeurenden troost behoeven. Naer't oogmerk
des Schryvers dient deze verzameling tot een tweeledig
einde; zo om elendïgen, wien dit gefchrift ter hand mogt
komen, daerdoor daedlyk vertroosting toe te brengen; als
om den zodanigen, die met elendigen omgaen, door voorbeeldige onderrichtingen, te leeres, op hoedanig ene wyze
zy hunne troostredenen hebben te Schikken, om 'er een ge.
wenscht gevolg van te verwachten, den beide deze
inzichten beantwoordt het d• aerin bygebragte
zeer wel, D
.;
^

S`

4

l

i

2 7 .^.

DE TROOSTE:t DER ELLENDIGEN.

Autheur heeft hiertoe ene verfcheidenheid van voorwerpen
uitgekoozen, die ons vele troostbehoevenden in een ver
licht tellen , en hem dus aenleiding geven , om-fchilend
het opbeurend onderhoud op onderfcheiden manieren in te
richten, overeenkomt}ig met den aert der omftandigheden,
waerin zodanige perfoonen zich bevinden: waer door het
den opmerkzamen Lezer gemaklyk valt , zulk een manier
van onderhoud ook op andere omftandigheden over te
brengen , en zich daer in , naer vereisch van zaken , te
gedragen. In ieder voortelling , die gemeenlyk by wyze
van verhael of gefprek gefchied , ontdekt de Schryver
voorzichtig de bronnen van het waer of ingebeeld ongeluk , waerover de elendige klaegt; tracht dezelven, met
een niedelydend hart, of geheel te verl}oppen ,of ten minfte grootlyks van hare kracht te berooven; legt het 'er ,
met ene tedere medewarigheid op toe , om den elendigen
over te halen, om zynen flaet zo wel van de ene als andere zyde te befchouwen ; het goede dat hy geniet , niet
minder dan de rampen, die hem treffen, g ade te flaen ;
en, daer 't mogelyk is, zich niet minder door de hoop,
dan door de vrees, te laten leiden. Van deze en foortgelyke handelwyzen bedient hy zich feeds met ene ongemaekte deftigheid, waerin de tedere zucht tot verzachting
of wegneming van de anders vertlindende droefheid des
harte op het levendigfte doort'raelt. En elendigen,
en zulken die zich genei g d voelen om elendigen te troosten, kan des dit Gefchrift, in velerleie omflandigheden,te
Rade komen.

7,eerlands licht uit duisternis, in eene Redenvoering over
sa Sam. XXII. 29. Gehouden in de Vergadering der Ed.
1Vlog. Heeren Staaten van Stad en Lande, den 24 Febr.
17$3, En op hun befluit uitgegeeven, door G. KUYPERS.
.Noogleeraar in de Godgeleerdheid en Academie - Prediker.
Te Groiringen, by J. Bolt, 1783. Balzalven het Voor/je'
56 'ladz. In gr, ahtave.
-richt,
het Voorbericht ons ene byzonderheid meld,
Aengezien
met betrekking tot ene ftaetlyke Redenvoering, welke
gewoonlyk te Groningen gehouden word , op den i3 Febr.
die, zo we vermoeden in onze Provincie niet algemeen

be-
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bekend is, zo hebben we 't der moeite wel waerdig ge.
oordeeld, hiervan vooraf verflag te geeven (*).
In 't begin naemlyk van ieder Burgerlyk jaer , in de Provincie van Stad en Lande, 't welk invalt 23 Febr., doch
zo die een Zondag is, dan den 2q. dier maend, heeft
men te Groningen ene buitengewoone Predicatie, welke
men de Landdags -Preek noemt; als gefchiedende, ter opening der jaerlyks vair nieuw beginnende Vergaderingen
der Ed. Mog. Heeren Staten; gelyk mede van alle andere Provinciale Kollegien; welker nieuwelings inkomende
Leden, ten zelfden dage, in den Eed genomen worden.
Hunne Ed. Mog. verkiezen, tegen dien tyd, iemand, 't
zy uit de Leeraren der Stad, 't zy uit de Hoogleeraren
der Academie , om op het Provincie -Huis, in de zael
hunner hooge Staetsvergaderinge, na een op de tydsomfiandigheden gefchikt gebed, ene Redenvoering te houden, welke dienen kan, om 's Lands Souvereinen op te
wekken tot hunnen plicht, en te bemoedigen in hun
zwaerwigtig werk. Die geen, op wien de keuze valt,
dien ene Eeregift van tien zilveren Ducatons toegelegd is,
word door 's Lands Geheimfchryveren by tyds daervan
verwittigd.
„ Ter bestemder tyd, gelyk de Hoogleeraer het plegtige hiervan befchryft, begeeft de verkoozen Redenaar zich
naar 's Lands Huis, alwaar hy, na het (pannen der Hood
ge Vergadering, door de Geheimfchryveren van Staat uit
een vertrekkamer wordt afgehaalt, en ter vergadering ingeleid. Zyne plaats is voor eenen verheevenen les
genoegzaam in 't midden der zaal, alwaar zich de-fenar,
Leeden der Hooge Regeering van Stad Groningen en de
Ommelanden, ter rechter en linkerzyde, ieder op hunne
plaats bevinden. De Syndikus, wiens post dit is,
vat het woord op, en geeft den verkoozen fpreeker ope.
ning van het einde tot 't welke by hier ontbooden is. —
Achter den fpreeker wordt gefteldt eenige manfchap, met
de wapenen van Staat. Dit gefchied zynde, worden de deuren geopend, en die des begeerig is wordt ingelaaten ter gehoor. -- Het gebed en de redenvoerin g
geflooten zynde, vertrekken de ingelaatene Toehoorders;
en de Syndikus befluit het alles met eene befchaavdeplichtpleeging aan den fpreeker".
By zodanig ene gelegenheid, en in die betrekking ,heeft
dr

() Zie ook BACHFENB Kerkvtyke Oeograp/de. IV. Sr. b'.. cc,
S
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(Ie Hoogleeraer Kuypers deze Redenvoering uitgefprokeu.
Davids tael, 2 Sam XXII. 29 opgetekend, geeft hem aenleiding, om in de eerste plaets David te befchouwen, in
den flikdonkeren nacht van rampen , die hem en zyn volk
had overvallen ; en daerop af te tekenen , de bron van 's
Vorften heldenmoed, zyn geloof in en hoop op God, die
de doodfchaduwe verandert in enen helderen middag; 't
welk hem deed betuigen: Gy zyt myne lampe, 6 HEERE!
en de HEERE doet mnyne duisternisfe opklaren. De
Hoogleeraer ontvouwt dit zyn tweeledig voorftel met allen
den vereischten nadruk , en fchikt daerop het laetfle gedeelte zyner Redenvoeringe, ter aenpryzinge van dit voorbeeld van Vader David aen Hunne Ed. Mog. ; byzonder
in de duisterheid, welke over ons dierbaer Vaderland gekomen is. Zyn Hoogeerwaerde maelt hier een treffend
tafereel van de duisternis die ons omringt, zo met betrekking tot het voorledene, als het tegenwoordige, en
liet donker vooruitzicht in het toekomende; met in achtneming van de buitenlandfche beide en inlandfche om
om de duisternis te ver--fiandghe,mlopn
zwaren. Edoch, hoe donker het 'er ook uitzie, 'er is
echter, gelyk de Redenaer verder toont, nog grond ons
op het verdryven dier duisternisfe, op gunftiger omflandigheden , te hoopen ; 't welk hem zyne Toehoorders
doet noopen ,- om God als hunnen Befchermgod die erkentenis te toonen door een vereischt gedrag, en tevens
de middelen in 't werk te fellen, die ter bevorderinge
van 's Lands welzyn dienen ; waerover by dan verder
ten befluite 's Heren dierb'ren zegen wenscht. Zyn Hoog
fielt dit alles voor met ene manlyke tael, die-erwad
een Vaderlandlievend hart te kennen geeft. Men oordeele
hierover uit zyne nadruklyke en befcheiden pligtsvoori
felling, aen Hunne Ed. Mog., welke aldus luid.
„ En dewy! God door middelen werkt, vergun my,
myne Gebiedende Heeren! die my, voor ditmaal, ook tot
dit einde hier geroepen hebt, dat ik U Ed. Mog. met die
Fataa+fche oprechtheid, en Vaderlandsliefde, welke eenen
edelmoedigen Godgeleerden past, eerbiedig opwekke tot
uwen plicht.
„ Bewaart asre Unie, was de groote les van Vader
Willem, in zynen tyd -- en my dunkt by roept het
zelve op heeden ,uit zynen grafkelder, aan 's Lands Oudflen toe , aan die bewaarins hebben wy, onder God, te
slanken, dat ons Getnccnebest no is, en die zal het
zei-
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zelve verder moeten bevestigen. Onze Republiek is een
groot lichaam; 't zyn veele raders; en één middelpunt.
Alles t'zaam vereenigd, en naar behooren werkende,
heeft kracht en leeven, — hoe zeer het zomtyds fchyne, dat middelpunt fchuwende, en middelpunt zoekende
kracht, tegen elkanderen ílryden; in het grootsch heelal
werkt dit alles t'zaamen. — 't Zy zoo ook in het zedelyke, in onze kleine weereld., — dan zal de Zon van
onzen voorfpoed lichten.
„ Handhaavt alle byzondere en algemeen wetten en
voorrechten, Gy Priesters onzer hryheid ! ----- deze dog
zyn het Palladium van een vry volk.
„ Staat voor de belangens van den T7aderlyksn, vestgeilelden openlyken Godsdienst, en paart met dezeeve de
yryheid voor dien (i), welken anders gevoelende, dien de
inwooning in ons land word toegeftaan, belyden en omhelzen. Daar deze vrye zonne fchynt is alles licht.
„ Zyt getrouw aan de verbonden met andere Mogendïieden, al was het tot fchaade. Houdt uwe eedeis , dan klopt
u het harte niet (2).
„ Bezorgt altoos middelen ter bewaiuing van 's Lands
veiligheid , niet alleen Krygsknechten te lande, maar vooral
de zeemacht. De raad van ,het orakel aan de Athenienlers ,
om zich met houterve muuren te verdeedigen, was 't behoud
van Griekenland (3).

„En

„(i)Die doch hebben in de voorige jaaren voor de vryheid 't
hunne toegebragt : —.- zy brengen nog mede 't hunne op, en
dat gewillig, tot's Lands lasten : — zy zyn nuttige borgers,
niet alleen voor veele takken van den' koophandel, --- maar
ook, hoe verfchillende van onze begrippen , in veele min en
meer gewichtige leerftellingen, doen zy voordeel aan geleerd
en waarheid. — ik bewondere de uitmuntende meditatien-heid
van eersen Roomfchen Catholyken Th. Hellinx , over hee lyden
van den gezegenden Zaaiigmaaker,, zoo wel als de verklaaring
der oude Voor/pellingen van den .doorkundigen doopsgezinden
S`tinflra , ( die zoo mannelyk de nieuwerwetfche Hervormers tegenfpreekt,) en de Ihhriften van eenen C. de Fries. — Ik
verblyde my over zulke vruchten onzer borgerlyke verdraag.
zaamheid, hoe zeer ik anders , in veelen, van hun verlchille."
„ (z) David achtte die verborgene waarfchouwing zeer hoogti
x Sam. XXIV. 6."
„ (3) *Videatur C. Nepos, 11. p. 6."
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„ En zal dit gefchieden, befchikt de fchattingen; doch,
gelyk U Edele Mogende doen, zoo evenreedig , en met zo
min drukkenden last, als moogelyk is.
„ Verwaarloost niet het zedelyke beftaan der ingezetenen. — Geevt wetten, en voert ze uit, meest om het
kwaad voor te koomen , de openlyke zonden , van vloeken, en onteeren van Gods dag , op dat ik 'er niet meer
by en voege (4), ook wetten om het bedreeven kwaad te
ftrafffen, doch overeenkomilig den invloed, die het heeft
op 't algemeen welzyn, en voornaamelyk om misdaadigers te verbeteren, en andere zich te leeren wachten.
„ Behartigt ook 's Lands welzyn met opzicht tot de
drukpers. Vryheid van denken en fpreeken, en dus
ook van fchryven en drukken , is oniaffclheidelyk van den
welvaart van een vry volk, 't Is waar, die vryheid is ver
losbandigheid, zoo dat niets zoo heilig is, of-basterdin
liet wordt openlyk gefchonden. Doch U Edele Mogende
weeten zelf hoe veel voorzichtigheid omtrent de behandeling van dit kwaad vereischt worde. -- Soms is 't best
dit mishruilt niet eens aan te zien , en 't uit den hoóge
te verachten (5), en, is men onfchuldig, dan belacht
enen, zonder veel moeite, met de zwaan, 't gefchreeuw
(ier ganzen. — Ja, de zaak Staatkundig befchouwd zynde, dunkt my, is dikwils de onlasting van kwaadaartige
gemoederen door Paskwillen, even als de openingen, de
vuur, flof en flank uitwerpende openingen (6), die den
feeds brandenden Etna en Vefuvius beletten, alles in rep
en roer te flellen. Uwe Staatkundige wysheid,
Ede'e Mogende Heeren! gelyk reeds gebleeken is, zal u
wel legren, wat te doen, wanneer dit kwaad te verre
gaat.
„ Dat der lange Schoolen zorge nooit gerekend werde,
beneden uwen hoogen rang. — In dezelve is de bron
ter wegneeming van armoede en ledigheid.
„ Staat de Hooge Schoolen voor: myne verbintenis aan
dezelve vordert, haar aan U Edele Mogende ootmoedig
aan
-

„ (4) En juist was toen een uitmuntend nieuw placaat daar
toe beraamd , en kort daarop uitgegeeven."
(s) Notum est illud Horatii Carm. I: 22.
Integer vita, Iceicrisque purus, &."
„ (6) Welke men, niet ten onrecht, noemen kan cle Schoor.
f <enen van die grootlelie werkplaatzen der natuur."
-
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han haar gegeeven, dierbaar zyn in uwe ooggin. —
Ten min(le zoo lang ze niet misbruikt worden. Als die
Schoolen bloeien ,dan zal niemand op het eerekusfen klimmen, dan langs de trappen der weetenfchappen, en dit
zoude de Hooge Vergaderingen ten nut en luister ftrekken. Want een regent, die niets medebrengt dan diepe onkunde, is ten prooije van listen, lasgen en befpotting; vooral, als 'er bykoomt eigenbaat en trotsheid. --En dan zyn zulke onnutte ballasten.
„ Verdraagt my, ['aderen des Vaderlands, dat ik tot
flot dit 'er byvoege. -- Bemoedigt dagelyks den Akkerbouw, den Koophandel, de Zeevaart; en onderfteunt de
poogingen van den ontluikenden Economifchen tak, en
dus de binnenlandfche Fabrieken. Dan zult gy u volkoomen meester maaken van de lievde en 't ontzag der ingezeetenen.
„ En blyvt dan, wat 'er ook gebeure, Edele Mogende
Reeren! by uwen plicht. Staat pal (7), en vreest niets,
hoe donker het ook zy.
„ Ik ben verblyd, dat ik voor myn aangezichte zie eene vergadering van mannen, die,. als het 's Lands wel
vordert, fpreeken als Soevereinen past, en teffens be--zyn
waaren den eerbied en achting, welke men 't hoofd van
Neerlands Staatsdienaaren, zyne Doorluchtige Hoogheid,
onzen Stadhouder , fchuldig is (8).
„ Gaat op dit voetfpoor voort. De eendracht
en 't onderling vertrouwen zy , op deeze gronden, als in
God zal met ulieden zyn".
de voorige dagen.
„ (7) Justum et tenacem propofiti virum , &c. Horat. Carm.
1II: 3.
Hoe veel te meer moeten Christen overheeden, op vastere gronden , met den Dichter, Pf. XLVI. 3. zeggen , daarom
zullen WY niet vreezen, al veranderde de aarde hsare plaatze, al
wierden de bergen verzet in 't harte van de Zeën."
„ (8) Ik doele op de refolutie der Staaten dezer Provincie
van den 24 O&ober des voorigen jaars, welke geheel Neder
bewondert, en alle bedaarde verflanden befchouwen als-land
een meesterftuk, 't welk zynen opftelleren eer aandoet."

JAN!
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P. MICHELL

M. Dr. De Synchondfotomia
pubis , Commentarius. AmiteIedanii , Typis , A. j. van
Toll, 1783. In 8vo. m. f. e6o pp.

JANI PETERSEN MICHELL,

choon wy met zekerheid kunnen veronderfiellen, dat
Sde
Inhoud deezer Verhandeling , aan hun die zig op

de verbetering hunner kunst toeleggen, niet meer onbekend is ; doordien de fchrandere Schryver , reeds voor
meer dan twee Jaaren , het zelfde onderwerp, in eene
Disfertatio Inaugaralis heeft behandeld , en de voor- en
naadeelen deezer zo veel gerugtsmaakende Konstbewerking,
met de mogelykfte onzydigheid, heeft onderzogt en beoordeeld; van welke Verhandeling, vervolgens, de Geleerde Voegen van tingelen, in zyn algemeen nuttig Tydfchri£t, niet alleen eene Nederduitfehe Vertaaling heeft
geplaatst, maar dezelve nog bovendien met eenige byvoegzelen, door den Schryver aan hem medegedeeld,
vermeerderd: heeft. Schoon Verhandelingen, die,
gelyk deeze , reeds met algemeene goedkeuring zyn beítroond , en met ongemreeue gretigheid by de geleerde
wereld zyn ontvangen, geene meerdere aanpryzing benoodigd hebben, zo vertrouwen wy tog dat het onzen Leezer niet onaangenaam zyn zal, wanneer wy , met
weinige, van deeze tweede uitgaave, die nu eigentlyk tot
het Plan van onze beoordeeling behoort, gewag maakgin;
te meer , daar deeze tweede uitgaave door verfcheiden
nieuwe Waarneemingen zo wel, als door de bygevoegde
Historie der •Synchondrotomie, aanmerkelyk is vermeerderd.
De Verhandeling zelve is in drie Afdeelingen gefplitst.
In de eerde , welke wederom in twee Hoofddeelen ver
geeft ons de geleerde Schryver eene volledige-delis,
]Historie , zo wel ten aanzien van de uitvinding deezer
Konstbewerking, als ook ten opzigt der gedaane Operatie zelve. En even hierdoor heeft de Heer Michell niet alleen tenen zeer grooten dienst aan zyne
Leezeren gedaan, maar hy heeft ook teffens aan den onzy digen beoordeelaar een bewys van zyne grootc beleezenhcid en moedeloozen fever gegeeven. In de
tweede Afdeeling onderzoekt hy de eigentlyke nuttigheid
deezer Konstbewerking zelve. Alles, wat eenigen invloed op de beflisfing hiervan kan hebben, word
met de grootfte nauwkeurigheid in overweeging genoomen.
In
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In het eerfte Hoofddeel word de Vraag onderzogt , of
de Konst de natuurlyke verwydering van het Bekken mag
volgen, en of ons de Natuur de Synchondrotomia pubis
aanwyst. In de beantwoording deezer Vraage , vinden wy
veele nauwkeurigheid van denkbeelden; en de Schryver
toont klaar aan, in welke gevallen, en onder welke om
Bek--íiandghe,zturlykvewdingaht
ken plaats heeft. In het tweede Hoofddeel word
de Vraage voorgefteld : of namentlyk het maaktel van liet
Bekken deeze Konstbewerking toelaat; en of dezelve , zon
kan ondernomen worden. -dernalvBde,
Hierop toont de Schryver, zo het ons voorkomt , zeer
klaar aan ; dat, behalven de menigvuldige nadeelige gevolgen deezer Operatie , dezelve ook in die gevallen,
waar de Sef'io Ccefarea vereischt word, nutteloos is.
In het derde Hoofddeel overweegt de Heer Michell : of
de tot hiertoe gemaakte Waarneemmingei deeze Konstbewerking begunftigen.
Het vierde Hoofddeel bevat een Onderzoek, of de Proef
Dieren genoomen, de-nemig,opdLchamen
nuttigheid der Synchondrotomie in moeielyke Verlosfingen
bewyzen. In het vyfde Hoofddeel word de gewichtige Vraage beoordeeld: of men, namentlyk , de gevallen zoude kunnen bepaalen, in welke de Synchondrotomie
dientig zy, en in plaats van de Sec`lio C2e1area zoude kun
werk gefield worden? Alle deeze opge--nei't
noemde Onderwerpen behandelt de kundige Schryver,
niet zo veel oordeelkunde , met zulk Bene juistheid en
onzydigheid, dat iemand, die de zaaken wel inziet , en
de bygebragte bewyzen wel doordenkt , met den Heer
1l4ichell zal moeten toeftemmen , dat de nuttigheid der
Synchondrotomie op verre niet zo nuttig is als men mis
dat de gevallen, waarin-fchienavglykdt,
dezelve te pas komt, en die hier onzes be^lunkens zeer
nauwkeurig worden opgegeeven, zeer weinige zyn ; en
eindelyk, dat men deeze Konsthewerkinge , in die gevallen, waarin de Hysterotomie word vereischt, als zeer gevaarlyk moet afragden.
In de derde en laatfte Af feeling zoekt de Schryver
cenige vooroordeelen , ten aanzien van de Hysterotomic uit
den weg te ruimen. Ten dien einde toont by in de eerfle plaats aan , in welke gevallen deeze Operatie te pas
komt. In de tweede plaats onderzoekt hy, of het gevaar
van deeze ILonstbewerking inderdaad zo groot is als reen
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gemeenlyk gelooft; by toont aan, dat in de eerfle plaats
het maakzel der deden zo veel gevaar in deeze Operatie
niet aanwyst. Ten tweeden bewyst hy, uit de Waarneemingen van een menigte zeer beroemde Schryvers, dat
deeze Operatie niet eenen gewenschren uitlag is agtervolgd; -- enI dan, in de derde plaats, wederlegt hy
zeer befcheiden, dog tellens zeer voldoende, de bewyzen,
waarmede men de doodelykheid deezer Operatie heeft tragten aan te toonen; en trekt eindelyk, uit dit alles, zo
gevolgen ten voordeele deezer Konstbewerking,-danige
ais waaruit men klaar kan zien, dat, indien men niet in
het algemeen voor deeze Operatie afgefchrikt was , (en
dit is juist zo als wy 'er altoos over gedagt hebben,)
indien dezelve menigvuldiger gefchiedde , men zig overtuigd zoude vinden, dat de HHsterotomie inderdaad eene
minder gevaarlyke Operatie is, dan men in het algemeen
denkt.
Principes de Géométrie élémentaire a 1' ufage des commenggans,. par J. D. BLASSIERE le Fils. Ala Haye, chez
7. Menfert, i782. Sans la Preface, &c. 191 pp. Iii
8vo. gr. pap.
enige jaaren geleeden gaf de Heer . 7. Blasfiere in 't
licht, eene Inleiding tot de Befchouwende en Werkdaa'
dige Meetkunde, welker nuttig gebruik wy diestyds aan'
geduid hebben(). Thans toont zyri Zoon, 7. D. Biasfiere, dat by al vroeg, in den ouderdom van vyftien jarren, met lof, 's Vaders voetflappen volgt, daar by een beknopt uittrekfel valti dat Werk vervaardigd heeft, 't welk
den eerstbeginnenden beoefenaar der Wiskunde grootlyks
te ftade kan komen. Het (tukje, dat wy tegenwoordig
onder handen hebben, bepaalt zig tot het eerfte gedeelte,
de Befchouwende Wiskunde ; en zal, op eene gunftige ontvangst van dit, door een ander, over de Werk
Meetkunde, gevolgd worden. De bewerking van-daige
het eerfte verleent een gunflig vooruitzigt, daar de jonge
Heer Bene regelmaatige en duidelyke manier van voorífellen in agt neemt, die zeer wel gefchikt is om de eerlie
beginfelen op eene leerzaame wyze gemaklyk in te boezemen. Zyne boofdverdeeling is vierledig: eerstlyk
l an(*) Zie Hed.Vaderi. Letteroef. V. D. bl. 386; en V1. D. bl. a i.
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handelt hy over 't geen betrekking heft, tot de ontmoeting of fnyding der lynen, mitsgaders tot de meetkundige figuuren; voorts ontvouwt hy de leer der Proportien
of betrekkelyke vergelykingen; welke leer hy vervolgens
overbrengt op de platte Meetkunde; en laatstlyk deelt hy
de vereischte onderrigtin; wegens de Meetkunde der Lichaamen mede. In ieder gedeelte ontmoet men de daartoe
behoorende Voorfiellen, met de vereischte oplosfiugen;
waarin de Autheur zulk eene juistheid betoont, en met
zo veel beknoptheid te werk gaat, dat een oplettend beoefenaar der Wiskunde, deeze beginzelen doorloopende ,
zig daardoor niet alleen een vast en welgevormd begrip van
dezelven kunne vormen; maar zig tevens eene welingerigte
behandeling van alle Wiskunftige voorfiellen eigen k. nne maaken ; liet welk hem in tie verdere beoefening der Wiskunde
fteeds met de vereischre naauwkeurigheid , en bp eene ge.
ulaklyke wyze, zal doen werken. De arbeid van den jongen Heer, die dus. gefebikt fchynt, om, door den tyd,
geen minder lofs in 't Wiskundige te verwerven , dan zyn
geagte Vader by alle Liefhébbers deezer edele oefeninge
reeds behaald heeft., zal des, vertrouwen wy, eene vry
algemeeue goesi1 ettriug wegdraagen , en veelen met vermaak
te gemoet doen zien, dat hy ook het tweede gedeelte , of
de werkdaadige Meetkunde, met dezelfde oplettendheid
behandele.

Nederlandfche Inftcten, befchreevenn eft tafgebeetd door e;
SEP? IVJtuk, XVJII, XIX en XX Verb. met drie .Plaa.

ten. In quarto.

et de afgifte deezer drie Verhandelingen eta Plaatera
Mdoet
de Heer Sepp den Liefhebberen te meerder dienst,
gemerkt by in dezelve eene befchryving geeft van een Vimder, die over 't geheel zeldzaam voorkomt 5 en zomtyds,
aan deete en geene plaatzen, in jaaren gansch niet gezien
wordt. Ongettvyfeld heeft men 't hier aan toe te íebryven, dat men 'er niet dan gebreklyke berigten van vindt.
De oplettende Rófel zelf heeft geene gelegenheid gehad,
om deuzelven behoorelyk gade te haan; 't is hein niet gelukt denzelven op te fpeuren; langen tyd was de Vlinder
hem flegts in aftekening bekend, tot dat een goed Vriend
hem eiijdiyk liet origineel deed toekomen; en 'f daarned^ensgaande berigt van de Rtipg verleende hem fiegts een
V. IEF.L. ALG. LETT. Ní:, -.
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gebrekkig, en in zommige opzigten, een geheel verkeerd
denkbeeld van de Rups. Zyn fchoonzoon Kleenzann fchynt
'er beter in getlaagd te zyn, vergelykende de Rups eeniger
welke Rufel afgebeeld heeft in 't Eer[Ie Deel-matedi,
van zyn Infedten-Werk, II Cl. der Nachtvl. Tab. XV.
Fig. i: en men verwagt van hem, in zyn Vervolg op dat
Werk, een nader berigt van deeze Rups, en derzelver
verandering tot in een Vlinder( *).
Eenigen tyd lang was de fcherptoeziende Sepp niet ge
dan RSfel; dewyl zyn aanhoudend zoeken na-lukiger
deezen Vlinder of deszelfs Eieren, heeds vrugtloos was;
dan ten laatE e werd hy de. Eieren deelagtig, door de goed
Wel Ed. Gefir. Heer Mr. Corne--gunilhedva
lis van Lennep, Schepen en Raad der Stad Amflerdam.
Zyn Ed. naamlyk had dertien fluks van deezen Vlinder,
op zyne Hof(iede, 't Huis te Marinepad, buiten Haarlem
gelegen, gevangen. Een Liefhebber der Natuurlyke Historie zynde, droeg by alle mogelyke zorg, om te beproeven, of by geen vrugtbaare Eieren van dezelven zou kunnen bekomen; en hierin vuil getlsagd zyude gaf hy onzen
Autlheur no a 40 Eieren ten gefchenk. Dit 'iel voor In de
maand Oéïober 1781; en van dien tyd af vleidden zig beiden de Liefhebbers met de hoop, van nu vervolgens de
veranderingen van dit Infect te zullen kunnen nafpeuren;
welke vertwagting ook door de uitkomst haare vervulling
kreeg. Deeze Eiertjes overwinterden, en , met het afloopen
van de maand May 1782, werden de jonge Rupsjes gebooren; die in de maand ,7uly in Poppen veranderden , en in de
maand Augustus als Vlinders te voorfchyn kwamen. Eene
liaauwkeurige waarneeming, die omtrent zo zeldzaamen
Vlinder by uitdek te ílade kwam, heeft den Heer Sepp gelegenheid gegeeven, om 'er eetre voldoende 'befchryving,
en juiste afbeeldingen van mede te deelen, waartoe hy drie
onderfeheideu Planten gefchikt heeft. De eerfte vertoont
ons 't Ei, en in zyne natuurlyke grootte, en zo als het
zig met zyne, cieraaden , door 't Voorgrootglasbefehouwd,
vertoont, mitsgaders liet Rupsje in zyn centen ftand, eerfe, tweede en derde vervelling. Voorts brengt ons de tweede Plaat de Rups na zyne vierde, vyfde en zesde of laatfte
vervelling onder 't oog; waarby nog gevoegd is eene afzonder(*) Zie RLSRL Nat. Hist. der In/Een. IV. D. bi lo8,
153. Vergek III. D. bi. 359 an 1. D. bl. 261, 263.
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derlyke afbeelding van den aartigen Kop der R.upfe, in zvue
natuurlyke en door 't Vergrootglas vergroote gedaante; benevens eene van de ingefponnen Pop, als mede van de Pop
uit haar fpinzcl genomen, zo als ze een dag of daaromtrent
na de verandering niet een blaauwagtigen daauw of íèhimmel overdekt is. En laatstlyk vertoont ons de derde
Plaat de Pop rosagtig.bruin , 't welk, den fchimmel 'er
afgeveegd zynde, haare grondkoleur is; mitsgaders den
Vlinder zelven in eene vliegende en Bene zittende geflake beiden; welk alles in de befchryving zelve, niet
etlyke byzonderheden daartoe behoorende, nader aangeweezen wordt. Onze Autheur brengt deezen Vlinder
onder die foort , welke men hier te Lande Weeskinderen
heet; en benoemt denzelven dan, uit hoofde vanhet blaauire telen , in onderfcheiding van anderen , liet blaauive Weeskind. Hy hondt zig aan deeze benaaming, om dat dit
fraaie Infect by dezelve , ten minilc hier te Lande, zeer
wel bekend is; egter oordeelt by dc IIoogduitfche naam
van Blaauw Ordens-band niet minder eigen. Onze benaaming fteunt op dc uniform onzer Weeskinderen , die van
verfchillende kolenren is; en de Iloogduitfche is ontleend
van de ouder[cheiden koleuren der Ordens- linten : 't welk
hier overgebragt wordt op de vcrfchillend gekoleurde banden, in de ondervleugelen deezer Vlinders; van waar ze
dan Ll ees,inders of T7linders niet Banden genoemd worden.
,

Proeven van eene Gefchiedenis (Ier Kruistoten , en derzelver
gevolgen , naar liet Hoogduitsch van den Heer j. C. mAiER,
in het Nederduitsch overgezet. Te Amfferdan, , by de Erven van F. Hourruyn, i7í1. Behalvenhet Voorwerk , 545
bladz. In gr. oftavo.
e merkwaardigheid van de zo buitenfpoorige onder
om het Heilige Graf uit de handen der On--nemig,
geloovigen te verlosten, die, onder den naam van Kruis
Heilige Oorlogen, en diergelyken , uit By geloof-togen,
ontflaan, door Dweepery voortgezet, en riet tydelyke Inzigten onderf{eund, geduurende den tyd van ongeveer
twee honderd jaaren, onnoemelyke fchatten kostte, en
onnadenkelyk veel menfchenbloeds deed ftroomen , is , en
blyft nog heden, na alles wat 'er over gefchreeven is,
een onderwerp van verdere nafpooring. Wel inzonderheid
heeft men, ia de laatfle jaaren, 'er meer werks van ge-
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maakt dan voorheen, om 't oog te vestigen óp den ínvloed dier onderneeminge op den toehand der zaaken in
Europa, of te overweegen t welke gevolgen, voor deszelfs bewoonderen , uit dien onzinniger kryg ontílaan
zyn. Zulks is ook het voornaame doelwit van den Heer
.Maier in deeze zyne Proeve, welke, zo ten opzigte van
het Gefchiedkundige, als met betrekking tot de Gevolgen,
met zo veel oordeels opgefteld is, dat de liefhebbers van
gefchiedkundige navorfchingen, vooral de. zodanigen, die
de Gefchiedenisfen in 't gezigtspunt van derzelver invloed
op de menschlyke Maatfchappyen beoefenen, den tyd niet
beklaagen zullen, welken zy in het doorbladeren van dit
Werk zouden mogen befteeden. Het zelve is tweeledig;
behelzende het eerlle de Gefchiedenis , en het laatt'te de
Gevolgen.
In de ontvouwing der Gefehiedenisfe, (voor welke
gaat een berigt van de toenmaalige gefteldheid der zaaken by de voornaamfle Natien in Europa, als mede in
Alla, met betrekking tot de bezitting van 't Heilige Lana,
en 't een gelegenheid tot den aanvang der.Kruistogten
baarde) heeft de Heer Maier, naar ultwyzen van derzelver beloop, zig geene moeite ontzien, om genoeg
zaam alles na te gaan, wat men of aan dien tyd en ver
geboekt heeft. Hiervan een oordeel -volgensda
gebruik maakende, verleent hy ons een welinge.-vundg
rigt doorloopend gefchiedkundig verhaal van al het weezenlyker, dat deeze Kruistogten betreft; met juiste aan
gebeurde, en de charaélers der Bet--merkingovht
foonen,, die 'er voornaamlyk de hand in hadden. Men
'zal des, fchoon men reeds andere goede gefchiedverhaalen hiervan geleezen hebbe, egter deeze voordragt dier
ewigtïge gebeurtenisfen iet vermaak kunnen- overwee-

zen.

En geen minder genoegen zal men vertrouwen we',
ondervinden, op een beoefenend leezen van het tweede
gedeelte deezes Werks, waarin de Heer Maier zig toelegt, op het navorfchen der gevolgen deezer Kruistogten:
nademaal zyn Ed. dit onderwerp op eerie gezetter wyze
behandelt , dan 't bos tot nog elders voorgekomen is,
en de uitvoering, toont, dat hy het daaruit voortgevloeide
met eene welwikkende opmerkzaamheid, gade geflaagen
'heeft. — By manier van Inleiding, toont -try ons vooraf ,
welke omllandigheden zamenliepen, om de gemoederen
trapswyze tot zulk eene verbaazende onderneming te
voor-
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voorbereiden; . mitsgaders boe de - g roote voorregten en
vryheden, welken den zodanigen, die 'er deel in namen,
toegeftaan werden , medewrogten , om die dweepery,, in
't midden aller wisfelvalligheden , zo langen tyd (tand te
doen houden. Tevens doet by ons , opmerken, welk een
geest. die Kruisvaarders bezielde; en hoedanig een invloed
verfcheiden byzonderheden, die ze in 't Oosten ontdekten, . natuurlykerwyze op veelen hunner hebben moesten.
Deeze Inleiding dient daadlyk, om ons het zeldzaame deezer gebeurtenisfe , (zo als 't ons in onze dagen , en naar de tegenwoordige denkwyze , moet voor
te maaken, en te ligter te doen-komen,)bgrypl
bezeffen, dat deeze Kruistogten, hoe onzinnig en in alle
opzigten laakenswaardig, aanleiding hebben kunnen geeven tot verfCheiden gevolgen, waaronder ook zodanigen,
uit welken de Maatfchappy veel voordeels getrokken heeft;
welke gevolgen de Heer Maier verder afzoncferlyk out.
vouwt.
Hiertoe brengt zyn Ed. (i.) het ten voorfchyn komen
van nieuwe Koningryken en Vorflendommen. (2.) Eene
opmerkelyke verandering in den toeftand des eigeiidoms,
toet derzelver. invloed . op het ftaatsheftbur, gemerkt veelen, om de kosten' ter Kruisváarte te vinden , hunne
Goederen verkogten; waarvan verfcheiden Vorften, die
zig by den aanvang 'er niet in begaven, gebruik maakten, terwyl tevens verfcheiden Leenen van zulken, die,
zonder erfggnaamen te hebben, in den heiligen oorlog
fneuvelden, op de Vorften vervielen; waardoor het Vorst
gezag by veelen grootlyks verttteerderde. Tevens be--lyk
diende zig de Geestlykheid van die omfiandigheden en de
denkwyzé van dien tyd; des dezelve zeer in vermogen
toename , zo door middel van koop , als ter oorzaake van
begiftigingen , welken veele Kruisvaarders aan de Kerken
deeden. (3.) Het ontslaan van verfcheiden Geestlyke Ridderorden , byzonder gefchikt ons als l(rygsknegten het
Heilige Land te befchermen , en den 'oorlog tegen de Ongeloovigen te voeren; by welke gelegenheid de Heer
Maier ons de inflelling en de lotgevallen der voornaam
Ridderorden ontvouwt. (4.) De uitbreiding-flenvadi
van den Koophandel, welke ons de Autheur voordraagt,.
met Bene befchouwing van den float 'des Kooplianciels
voor dien tyd, en deszelfs vorderingen in die dagen,. (.)
le meevdere befehaaviiig van do Zeden der handeldryverr.
cie Natien, d?ic-, niet den aanwas wan den UarxM, i»eer
-
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opgeleid werden, tot Orde, billyke Wetten .en Mensch.
lykheid • waartoe ook de geest der Ridderfchap in die
dagen let zyne toebragt; waarvan de melding den Heer
Maier aanleiding geeft tot het gewaagen van de Romans
der doolende Ridderfchap, als in die dagen ontftaan. (6.)
Eene omwenteling in de Regeeringsvorm ten voordeele
der Steden, die nu, door den Handel magtiger geiworden, tot Gemeenheden, of burgerlyke Lichaamen, ge
werden, en het Voorregt van Stadsgeregtigheid-vormd
verwierven, het welk medewerkte tot het invoeren van
een regelmaaatig heftiet des Burgerftands. (7.) Eene daar.,
mede gepaard gaande verandering ten voordeele van den
13oerenftand, die tot tneerder vryheid geraakte, 't welk,
met het vervallen van den ouden Adel, ook aanleiding
af tot de opkomst van den nieuwen Adel; waarby ook
wam de inwendige rust,, nadien de binnenlandfche vyandlyke onlusten, gednurende de Kruistogten, gef'raakt
werden, — In 't behandelen deezer twee Artykelen
geeft de Heer Maier een juist vertlag van den vroeger en
laater toefftand van naaken, zo in de Steden als ten platten
Lande; mitsgaders van liet onderfcheid tusfchen den ou-,
den of hoogen, en den nieuwen of laagen Adel, met andere byzonderheden tot deeze Artykels betrekkelyk. —
(8.) Het entt aan der Eerwapenen, eerst by Vorstlyku
Perfoonaadjes en vervolgens ook, door gunst der Vortlen,
by den Adel, 't welk tevens de oorfprong der Vaandel,
leenen was. Onze Autheur, dit ontvouwende, gewaagt te
vens van het overgaan der Leenen in den Burgertlaucl,
en van den oorfprong der Pandleenen. (g.) Het toeneemen van Kuntleu en Weetenfchappen , die , jammerlyfl
vervallen b met het einde der twaalfde Eeuwe , in Europa
begonden heríleld te worden , of hier en daar eerst te
leeven. Daar toe brengt de Heer Maier de Wysbegeerte,
de Aardryks- en Sterrekunde,de Oudheid-en Gefchiedkunde, de Taalkennis, vermoedelyk ook het gebruik der
Arabifche fyfers , en de Dichtkunde ; verder verfcheide
Mechanifche Kunften ; niet onwaarfchynlyk ook de uit
Kompas; en wyders de Schilder-benevens-vindgahet
de Bouwkunst. By dit alles komt eindelyk (to,) de invloed der Kruistogten op den Godsdienst; waaraan de
Autheur nog hegt, eerie korte melding van het invoeren
van eenige nuttige, en alvoorens in Europa onbekende,
Gewasfen. Vraagt men ten befluite, of de Kruisten oak niet in veele opzigten nadeelig geweest zyn 9
De
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De Heer Maier erkent dit gereedlyk; en, fchoon by overhelle, om te denken, dat het nadeel door de voordeelen
wel opgevboogen kan worden, betuigt by egter in 't Plot,
dat liet moeijelyk te befisfen zy, of de Kruistogten
tïheer voordeel dan nadeel aan Europa toegebragt heb„ ben". Om uit de hier voorgeftelde gevolgen ééne, tot eerie proeve van des Autheurs fchryfwyze, voor
te draagen, zullen wy ons bepaalen tot liet geen zyn Ed.
meldt, wegens de Eerwapenen, welker oorfprong men,
fchoon 'het de Geleerden hier over nog niet geheel eens
tyn, volgens den Heer Maier, onloochenbaar in de Kuis
rogten heeft te zoeken.
„ l)e Wapens, dus vangt by aan, die zekere Koning•
tyken en Provintien, Familien en Gellagten voeren, zyn
éene Voorftelling van wezenlyke, of wel in de verbeelding
betl`aande , zaaken ; zomwylen ook alleen bloote Kleuren ,
roet welke voortyds de Wapenen, en in het byzonder de
Schilden, uitgetekend , en an den eenen Bezitter op den
anderen-, van den Vader op den Zoon, tot het einde toe ,
voortgeplant wierden, orh daardoor of het werkelyk bezit
van zekere Landeryen en Goederen , of een aanfpraak en
recht op dezelve , of ooft maat den Adel van een Geflagt
te bewyzen. Eenige beweeren, d2t men reeds, onder de
regeering van Keizer 'tlErvii#UK den eerften , omtrent het
jaar 930,) donkere fpooren daarvan zonde aantreffen, maar
dat zy niet beftendig, en niet van elk een, voor het tydpunt der Kruistogten, zyn gevoerd geworden. Dan het
is bier de vrage niet van willekeurige Wapens. Andere
willen derzelver oorfprong by de Tournooyfpelen vinden,
waarby die geene , die de Lanfen met elkander breken wil.
den, hun Gellagt, door een zinnebeeld op. hunne Schilden,
aanduidden. Andere houden ftaande , dat de Wapens, by ge
uitgevonden geworden. -legnhidvaKrustoezyn
„ Dat alleen zy, die uit voornaamen bloede gefprooten
waren, in Oorlogstyden, zich van Schilden bedienen
mogtén, leert ons het oudile gebruik der Krygsfchilden,
waarom ook die geere Schildgenooten genoemd wierden,
die van den Ridderhand waren. Het is mede zeer waar
dat deze Schilden, met verfchillende, willekeu--fchynlk,
rige Figuuren en Beelden , befchilderd of verfierd geweest
zyn , waardoor men de Ridders van elkander konde onder
dan ook, zelfs by de Kruistogten, de-fcheidn;glyk
Natien zich, door Kruifen van verfchillende verwen,
van elkander onderfeheiden hebben. Aan de vrage is hier
Va
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van den oorfprong der erfelyke Kentekenen, of der Wapenen van den Adel; en de Geleerden hebben zich te
zo verre vereenigd, dat zy beweeren -genwordi
dezen oorfprong niet voor de elfde Eeuw te vinden te
zyn. By de Tournooyfpelen, welker oorfprong mede niet
voor de elfde .Eeuw moet gezocht worden, bediende men
zich ontegenzeggelyk van zekere Beelden en Kentekenen,
maar zy waren nog niet vast bepaald. Elk Ridder ver
dezelve, naar zyn believen,. en de Zoon konde-ander
een ander wapen aanneemen dan de Vader. Behalven
dit wjerden deze Beelden, of, zo . men liever wil, deze
Wapens alleen gevoerd door zulke Heeren, die een Tournooyfpel gehouden hadden; andere waren van dit Voor
Eerst niet de Kruistogten maakte men-rechtuig(lon.
een begin, om het gebruik der Wapenen, algemeen en
bepaald, of onveranderlyk, te maken. Aanvange1y1k wierden zy, uit noodzaakelykhei.d, by de kruislegers
ingevoerd. In een Leger, dat uit zeven of agt honderd
duizend Koppen, en uit tien tot twintig verfchillende
Natiën helend, wielden zekerlyk Tekens vereischt,
waardoor de Y-afallen en de Wapendragers zich by hunne
I Zeeren , die in eerie yzeren Wapenrusting als verschanst
waren, konden verzamelen. Deze Merktekenen, eerst uic
noodzaakelykheid ingevoerd, wierden naderhand uit hoog,
moed behouden. Men begrypt ligt, dat de Zoonen der
geenen, die zich tot deze godvruchtige, Veldtogten Synbolifehe Beelden, haddert uitgekoozen , 'er eene zaak van
Godsdienst en van Eere uit zullen gemaakt hebben, wanneer zy het Wapenfchild hunner Vaderen, als eenGedenk.
teken van derzelver moed en vroomheid, op hunne Na.komelingen konden overbrengen. Van flit Tydpuat af ,
wierden zekere vaste en behendige. Wapens, pok by de
Tournooyfpelen, en by andere plegtigheden., gebruikt. De
Baronnen , die uit Palestina te rug keerden, waar zy zich
drie jaaren, lang hadden moeten ophouden, bragten deze
Kentekenen ook mede op hat. Tournooy. Wel draa wier.
den zy , die niet in Palestina geweest waren , op deze
onderfelteidende Merktekenel} jaloers. Elk Heer, elk Bason , wilde ook zulk een Teken hebben,, en eindelyk
fchaamde men zich , alleen, en zonder het zelve, te ver
-fchyne.
„ Natuurlykerwyze wierd. , by de Koningen en VorPen ,
het gebruik der Wapens allereerst ingevoerd. \Vannee^
nu , vbár dc twaalfde Eeuw , geen Koning of Vorst ziele
Van
-
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van een zeker Kenteken bediende, dat op hunne Navol•
gets overging, zo zoude het de angerymdheid zelve zyn,
zulks aan den Adel toe te fchryven. Daar nu verder,
vóór de tyden der Kruistogten, niet één eenig dergelyk
Kenteken kan worden aangeweezen , het welk niet aan de
grootI' e twyfelingen onderworpen is , zo komen , terfton t
in den aanvang der Kruistogten , verfcheide voorbeelden
van deze nieuwe uitvinding voor, welke ons onmogelyk
verdacht fchynen kunnen,
„ Deze Kentekenen of Beelden , liet men in de Vaandels,
in het Zegel, in het Schild, of op de Kleederen, zetten.
Wel draa zogt men, by alle gelegenheden, daarmede te
pronken. Het was echter niet, dan omtrent het midden
der dertiende Eeuw, en onder de regeering van zoDEwYx den Heiligen, dat de Wapens in l rankryk algemeen,
en aan de li amiliën eigen wierden, Van de heilige Togten is het veelvuldige Teken van een Kuis in de Wapens
af te leiden, gelyk ook zodanige Kleurei, die oorfprongelyk van een oosterfchen fmaak zyn.
„ Daar eindelyk, in dit zelfde Tydperk ,het onderfcheid
tusfchen den ouden en den nieuwen Adel, welke laatfte
door Keizerlyke Diplomats verkreegen wierd (*) , was higevoerd, zc bediende zich de oude Adel van dit Teken ,
om boven den nieuwen uit te íleken. Dan de laatfte zaen dit aan als een hoon, en verkreegen, zeer getnakkeyk, dit zelfde Teken van de Keizers, waarvan zy zich,
met een behendig recht , even gelyk de oude Adel, kon den bedienen. Dus geraakte het recht der Keizeren , om
Adeldom en Wapens uit te deelen, in gebruik, zo dat
ook , van tyd tot tyd, verfcheide andere uit het Volk dit
recht , om befïendig een Wapen te voeren, verkreegen;
en de Keizers aan de Paltsgraaven de magt verleenden,
om (ie Wapens , naar hun goedvinden , aan neer anderen
te geven, FREDRIK de eerfle pleeg die aan dappere Mannen, als eene Belooning, te vereeren. Wie in den Kryg
trok droeg gemeenlyk een Schild van glad gef eepen Yzer,
of van flout, dat met een korst van Berkenbast overtrokken was, het welk, wegens de hardheid en het geduurig
gebruik, geheel geel wierd. Zulk een Schild was nu geheel zuiver en ledig, zonder eenige Beeldenis of Schilderwerk 'er op , tot dat de Bezitter zich, door Bene roem waar(*) Men noemde deezen nieuwen Adel van daar ook wei
#Lip1o7natifch n Ai
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waardige en dappere daad , ten beste van het algemeen
verricht, had uitgetekend. Dan gaf men, naar de om
naar de uitftekenheid der-fandighevPro,f
daad, hem een Wapen, dat hy in zyn Schild mogt laten
Eieken. Had iemand zich dapper tegen den Vyand ge.
kweeten , zo wierd hem, anderen ten voorbeeld, toe ge.
faan een Leeuw en een Hoorn op den Helm te voeren.
Had iemand eene Vrouw voor ontfchaaking en geweldadige verkrachting befchermd, zo kreeg by een Eenhoorn in
zyn Wapen. Had hy eindejyk de Kerk by haare Voor
zo mogt by in zyn Wapen de witte-rechtnvdig,
verw, wegens zyne Godvruchtigheid , de roode verw,
wegens zyne vuurige liefde jegens God en den Naasten ,
en op zynen Helm vleugelen, wegens zyne voorzichtigheid
en wysheid, voeren. Kortom, 'er was geen Ropfdier zeker, dat niet, geheel of gedeeltelyk, in de Wapenfchilden
geplaatst wierd. Ook na hunnen dood fchilderde men, by
de Afbeeldsels , dergelyke Dieren ; gemeenelyk Leeuwen
en Honden, om daardoor het voormaalig Karakter aan te
duiden. Eveneens ma het gelegen met de bynaamen. De
beroemde Hertog, rENDRIK van Saxen, noemde zich zelfs in
zyne Qirkonden een Leeuw, bouwde naby Lubek eene Stad ,
die by den naam gaf van Leeuwenfiad , en liet, te Brunswyli , tenen van geel Koper gegooten Leeuw oprichten.
De Markgraaf, ALnt zor van Brandenburg, noemde zich
zelfs een Beer, of ten minfte was by 'er mede gediend,
dat men hem zo noemde.
„ Eindelyk lieten de Opperhoofden , of de hooge Adel,
die de meeste Soldaaten met zich voerden , hunne Wa.
pens in de Vaandels maaien, op dat men zoude kunnen
veeeten , welke Troepen tot dit of dat Vaandel behoorden."
Hieruit leidt dan ook .de Autheur, als zeer waarfchynlyk, de benaaming van Maandelleenen af; als moetende her
regt om de grooter Leenen des hoogen Adels , alleen
door de Vaandels, mede te deelen, vermoedelyk tot dat
tydpunr gebragt worden , in 't welk, in de Vaandels van
den hoogen Adel , erfelyke Beelden gekomen zyn ; dat ,
volgens het boveníiaande, eerst ten tyde der Kruisto;teu
gefchied is. „ Deeze Vaandels, zegt de Heer Maier ,
droegen zy, die de Beleening ontvangen wilden, onder een
aanzienlyk geleide hunner Vafallen met zich; zynde in dezelve de Wapens der Provintien afgeschilderd, die zy als
.eersen ontvingen." Laat stlyk tekent zyn Ed., by
see.
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deeze. gelegenheid, ook nog aan , dat het gebruik der Wapenen, toevalligerwyze, mede iets toebragt, tot het op.
rigten der Manufactuuren van Doek, inde veertiende Eeuw,
ip Frankryk ; alzo de Edellieden het als eene Mode ingevoerd
hadden, hunne Wapens in Doek te laaten weeven.
jiistoire des Revolutions arrivdes dans le Gouvernement,
les Loix et l' Esprit Humain, apres la converfion de Con.
flantin, jusqü'a la chute de 1' Empire d' Occident. A. la
Haye, chez. C. Plaat, 1783. Sans la Preface &c. ,67o pp.
in Ottavo, gr. p.
n dit Gefchrift levert ons, een opmerkzaam beoefenaar
Ikundig
der Gefchiedenisfen van.'t Westerfche Ryk, een oordeel.
verliag van de merkwaardige Omwentelingen, voor-

gevallen in 't Ryksbefl :er, de letten en de Geestgefleldheid der Menfchen , zints de bekeering van Keizer Conflantyn ,
tot op den ondergang van het Westerfche Ryk. De Autheur bepaalt zig, ter befchryvinge hiervan, niet tot eene
agtervolgende gefchiedkundige befchouwtng; maar brengt
de voornaamile gebenrtegisfen, bedryven, grondflellingen
en leerwyzen, die ons de Gefchiédenis geduurende dat tydverloop aan de hand geeft, op eene gefchikte wyze, onder etlyke hoofdbefchouwingen, byeen; en leert ons daaruit opmaaken de charaíters , de inzigten en den invloed
der zodanigen, die deeze omwentelingen, welken by befchryft, veroorzaakt hebben. Vooraf gaat een algemeen
berigt van de toedragt der zaaken in dat tydperk. Hieraan volgt eene nadere ontvouwing van die omwentelingen ,
naar uitwyzen der gefchiedenisfen. Deeze gaat vergezeld
van eene afzonderlyke overweeging der merkwaardigfte
veranderingen, die de Rykswetten als toen ondergaan
hebben. En laatstlyk leidt by uit alles eenige gevolgen af,
die toonen, dat men den ondergang van het Westerfche
Ryk, grootlyks, heeft toe te fchryven aan de ChristenGeestlyken, en derzelver fchadelyken invloed, zo op het
Ryksbeftier en de Wetten, als op de Geestgefteldheid der
Menfchen, door hunne jammerlyke verbastering van den
Christelyken Godsdienst; uit kragt van welke dezelve,
in Rede van die heilzaame uitwerkingen voort te brengen, welken der Eunngelieleere eigenaartig zyn, integen.
deel Bene reeks van nadeelige gevolgen, voor dien tvd
..; zig geílecpt heeft. ---- Zyn Ed, behandelti dit thi;
•iet
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met eene vrymoedigheid, welke ongetwyfeld veelen zal
mishaagen, die met de gunftig(le denkbeelden van den
Kerkílaat onder Conflantyn ingenoomen zyn; en dit doet
hem, ten flot zyner Voorreden , fchryven. „ Myn plan zal
„ gelyklyk kwetzen de zodanigen, die denken, dat men in
,, 't Gefchiedkundige niet alles moet zeggen, en dezulken,
a , die wel willen, dat men alles zegge , maar dat men Bene
„ zekere behoedzaamheid in agt neeme, welke aanduidt, dat
„ deAutheur nog eenige eerbied behoudt voor de algemeen
„ aangenomen gevoelens; en dat het gefchiede met eene
„ zekere bel endigheid, die voor 't oog der gemeene Lee,, zeren verbergt de bronnen van vooroordeelen, die het
langduurig tydverloop eerwaardig gemaakt heeft. Maar,.
„ myns oordeels , kan en mag een eerlyk Man het be„ drog, hoe zeer ook gevestigd, nooit behulpzaam zyn."
Naar deezen grondregel fchetst de Autheur het
voorgevallene in die dagen onbewimpeld, en zyne manier
van voordragt, fchoon ze nu en dan wel eens wat te
clerk zy, (dat in de befchouwing van dit tydperk, meerendeels, ter wederzyde plaats heeft,) brengt ons TafereeleR
onder't oog, die, hoe onguuftig ook, over't geheel te
veel gronds hebben in onbetwistbaare gefchiedenisfen , om
volftrekt gewraakt te worden; waar van het volgende Tafereel in deezen tot eon voorbeeld kan firekken.
Hoe jammer is het, zegt onze Schryver, voor het geloof, voor de kerk, voor den ftaat, voor- de zeden, en
eindelyk voor alles, dat de Christelyke Godsdienst de heerfchende Godsdienst geworden zy; in omflandigheden, die
denzelven zo ten uiterfle nadeelig waren! De Keizers, die
denzelven omhelsden , kenden niets dan de bygeloovigheden, en waren onkundig van de Leer van jezus Christus en deszelfs Apostelen: zy, die 'er hen in onderweezen waren eergierige of belangzugtige huichelaars , of
dweepers: die een bezwalkten geest en verhitte herfens
hadden. De zeden waren reeds bedorven ; gemerkt de
heilige Vaders , al onder Diocletiaan , klaagden , dat de
Christenen , en vooral de Geestelyken , dermaate bedorven waren , dat ze de een den anderen een nydig hart
toedroegen, en elkander zwart maakten door kwaadfpreekendheid en beleedigingen : dat het volk oproerig was,
en de hoofden elkander wederftreefden; dat de leeraars7,
vol huichelaary en veinzery, de wet van God vergaten, nayverig onder elkander waren, uit haat elkander dwarsboomden,
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oden, zig niet ontzagen elkander te bedreigen,. en de kerk.
tyke bedieningen, even als of het waereldlyke heerfchappyen -waren heerschzugtig najaagden. Origenes en Cyprinan
geeven 'er ons eene nog haatlyker fchildery van. De Christelyke Godsdienst (*), gebooren onder de Pharizeen, de
on(*) Om een i^adeelig huisverf}and hieromtrent voor te komen,
;

kal 't niet óndienfig veezen aan te merken, dat de Autheur
in dit voorftel, dooi den Christelyken Godsdienst, niet verflaat,
de Euangelieleer, of den zuiveren Godsdienst oll dezelve gevestigd ,' maar den Christelyken Godsdienst, zo als dezelve in
die dagen gemeenlyk geleerd werd, op welken de denkwyzb
van de Joodfehe Pharizeen, en eenige hunher dweepende Secten , zyns oordeels , zeer veel invloed gehad heeft.
Volgens eene vroegere aanmerking van onzen Sebryver had, in
dd eerlle eeuwen der opkomende Christelyke Kerk f de Leer
an verfcheiden .gezindheden der Wysgeeren, en arcetifche of
befpie eletlde Jqoden,, vey wat aanleiding gegeeven , tot het
wonderlyk be erven van de heiligheid en zuiverheid der bevelen van Jeus 'Christus - en deszelfs Apostelen: waartoe by inzonderheid brengt, hunne'zugt voor eerr
endj e naauwgezetheid of geítrengheid van gedrag ; de Christenerf
eerlang niet fig nder dais de zodaitig%en' wilden 'uitirluhten.
By die gelegenheid zig breeder over dat onderwerpt pitlaatende , geeft by tevens verflag van den , invloed, dien de Wysgeerte • welke te Alexandrie in Egypte geleerd werd , op der Joo_
den dertkwyze, vooral op die der Pharizeen, verkreegen had.
Na eene opgave van de voornaamfte Se&en, welken de Wysgeeren van dien ty d verdeelden , en waar mede de jooden zig 0
naar hunne verfchillende Gezindheden, vereenigden, vervolgt
zyn Ed. iridèezervoege.
„ Wy zullen' de grondbeginzeleh van alle deeze verfchillen•
„ de Seèien weder ontmoeten , by de Christenen , in de dagen
van • Conftantyn en deszelfs Opvolgers. En dit is ganseh nk:
tuurlyk. De Christenen , die uit de Jooden of Heidenerf
,, overkwamen, wilden in de Leer niet minder zyn dan dec.
„ zen; en daarby wilden ze hen overtreffen, in Godsdienftig:,
„ held en overtollige werken. De nieuwe Christenen,- althans
„ de Geleerden onder hen, maakten bovenal veel werks van
„ het Platonismus van Alexandrie, zeer verfchillende van dat
„ der Academie, gemerkt het laatfte bedorven was, door de
ongerymdheden van het Syncretismus en Eleètismus. Wan„ neer men de Schriften der Vaderen van de tweede eeuw
„ nagaat,' ziet men, dat ze Wysgeeren hebben willen zyn ;
„ en als men die van de derde eeuw en vervolgens doorbla.
„ dert , ontdekt men , dat ze te gelyk Wys geeren en Rede
„ naars hebben willen zyn. Naarmate dat het Christendom
,
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onbefchaatádfte huichelaars, voortgezet in Egypte, het tniddelpunt der dweil erye, van her bygeloof, en der duistere
wysgeerte, werd op den throon geplaatst door olyke bedriegers, die meer hun tydlyke belang , dan hunne eeuwige
zaligheid, daarmede beoogden. De Vorften, en bovenal
Con/tantyn , onervaren in de waare beginzelen der Staatkunde, leiden het 'er voorts op toe, om de Heidenen van
hunne rykdommen te verlleeken , om die in den fchoot der
Kerke te werpen, en over te brengen op de Geestlyken ;
welker zeden zy bedierven, terwyl ze der vlytige werkzaam heid doodlyke fla g en toebragten. Deeze bedorven Geestlykheid vermenigvuldigde zig in 't oneindige, door het gevolg
van die bedorvenheid zelve -,.en hielp te gelyk in den grond,
ende-Kerk, door haare oneenigheden,en den Staat,doorhet belang dat ze vond in denzelven te ondermynen. `Het bygeloof en
de dweepery, die den waaren Godsdienst alomme vergezelden,
naar maate dat dezelve zig uitbreidde -, .de bloedige twisten
flyvende ,en de onmaatige rykdommen derGeestlyken wettigende sleeden de Keizers den geest van twistgierigheid in
de Kent aankweken ,door bet deel dar, ze. namgn, ín :alle de
nieuwe oneen gheden, welken in de.I xk orit tonden, er;
door den Geestlyken , benevens de kdommen , nog verfcheiden voorregten te vergunnen, die voor den ffaat nadeelig waren. Het Heidenfche bygeloof had geen dezer
onheilen onder de Romeinen te weges gebragt. Het had
het getal der Priesteren niet boven de vereisehte menigw
vermeerderd; het had geen onnoemelyk aantal van Monniken hervoort doen kómen ; het had de Priesters niet
van de overige Burgers afgezonderd ; het had hun geen belangeu verleend,, welken met die van den Staat fireeden ;'
het had hun geene middelen in de hand gegeeven , om
hunne grio4theid te vestigen op de pt inhoopen van den
f aat,
-

,

,, zig iiitreidde , naar gerade- bier van verwyderden zig de,
Christenen van de eenvoudigheid van hunnen Godlyken.
„ Wetgeever ; en nog meer verwyderden ze z g in hun ge„ drag van de zedeleer der Apostelen. In. de .plaatze der,
„ liefde tot God en den Naasten , die den grondflag der Euan-,
gerielecte uitmaakt, llelde de dweepery die ongerymde uit, g wendige geflrengheid, welke onbeftaanbaar niet de menseh„ lyke waluur, en nadeelig voor den Staat, is ; die, .gelyk we
„ aivoore^ts getoond hebben, door de AlexandrynCehe Wys„ geeren geleerd, door de belpiegelende Egyptenaars in prak„ tyk gebfagt , en door de Pharizeen uit Judea omhelsd
Z •werd."
-

-
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slaat, en der andere Burgeren. Bedierf het de Reden,
het verhief de Inbeeldingskragt niet; gaf het geene aanleiding ter verbeteringe of befchaavinge van het zedelyke ge
verbasterde het zelve niet; verwekte het onver--drag,het
fchilligheid , het- veroorzaakte geen dweepery; deed het
twyfelingen ontftastl,het kantte zig natuurlyk tegen twistre
alleen, die,-den.'tWasChrilykebgovd
zig gevestigd hebbende in tyden en plaatzen der dwaalinge
gunftig, het vermogen had om de Euaiigelieleer te benevelen het verfland en het hart te krenken, er. de zeden
ven.
te beder
De ongelukkige tyden der vervolgingen waren't, in wel
Godsdienst bloeide; de gelukkige tyden ,, in welken-kend
het Christendom heerschte, waren die, in welen 'het f ygeloof zegenpraalde. Terwyl de dwingelandy der Heideniche Keizeren op alle deugdzaame menfchen aanviel, vonden die ongelukkigen eene verwonderenswaardige toevlugt
in den nieuwen Godsdienst, welke opkwam ten zelfdec
tyde, als het desp otismus, of de volfirekte Oppermagt,
zig in het Roomfche Ryk vestigde. 't Was de Godsdienst die hen vertroostte, door de nagting van de goederen deezer Waereid; door de bekiten van een veel ge
toekomend leeven; door eene leer, gefchikt om-lukiger
alle gemoedsdriften tot bedaaren te brengen; door de broederlylke eenigheid van alle de geloovigen; door hunne ongemeene liefde, die hen noopte, om den geenen, die in
verdrukking of behoeftig waren, op allerleie wyzen behulp
te zyn. Maar, tints de volftrekte Oppermagt in-zam
de handen der Christen-Vorften viel, daar deeze bykans
alleen de Heidenen benadeelde, terwyl ze de Christenen
op eene verregaande wyze, ja tot eerre foort van buitenfpoorig beid toe, begunftigde, zo verbysterde dit ongeweene geluk de geloovigen, en 't deed hen de Euangelieleer,
die bun van dien tyd af te eenvoudig voorkwam, ter zXde Rellen, om plaats te geeven aan de inbeelding, die
nieuwe leeringen verzon, welken het bygeloof voortbrag
ten. De zeden, reeds gekrenkt, door de verandering van
Raat, werden eerlang geheel bedorven door de befinetting
der leere.
De zeden der kudden waren gelykvortnig aan die der Herderen. Eene onmaatige pragt, eene verregaande wellust„
eene breidellooze gierigheid, waren de heerfchende driften.
De Hoven der Vorflen waren het middelpunt van het zedelyk bederf; die leverden voorbeelden van allerleie Ondeug
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deugden. Met de eene hand trok men alles na zig, erï
met de andere hand verkwistte men alles. Het geld, dat
men doen ongelukkigen, door geesfeltlaagen , gevangenisfen
en pynigingen afperile, werd verfpild aan duizenden, die
geene de minfte verdieníle hadden, "aa, vleiers, aan hui
zulken die 't 'er op toeleiden, om den zin-chelars,n
nieuw voedzel te verleenen. -nelykvrmagé(di
Befè)iryving des Turkfchen Ryks, 4 nadr zyne tegenwoordige
Staats-en Godsdienst -geleldheid. Met Kaarten en Plaaten,
Door CH. W. - LUDEKE , Leeraar:. in de Godgeleerdheid ,
enz. te Stókholtn.. ' lgens den tweeren Hoogduitfc^ heri.druk
óvergeiey.. The,ede Deel.. Te Leiden , by A. en J. Hghkoop ,
17$Q. IJehalven den Biadwyzer , 4j.6 1 adz. In gr. o^lavo.

an het eerlie Deel deezes Werks hebben wy onlangs
e verflag gegeeven (*), waar uit men genoegzaam
kan fleiden, dathet, met het hoogfile regt, onder de nuttigfte Schriften geteld no ge, worden,, die, ons een geregeld
q ordeelkundig bezigt van het merkwaardigfte, dat het hurkfche Ryk betreft, verleenen.. Het. tweede thans afgegeeven Deel, waarmede dit Werk beflooten wordt, heeft
tiet minder zyne nuttigheid, daar 't ons, in de eerlte
^iláats onder 't oog brengt, hoe hoog wy ons geluk,
als cbrittehen , en v gI als . krQteftantfche Christenen, te
tvaardeeren hebben; tot welke befchouwing de ,hoogleeraar Ludeke, door de, overweegin g van het voorheen
bygebragte , natuurlyk opgeleid - wordt. Hieraan volgei
eenige leerzaame ohderrigtmgen, wegens het reizen in 't
TurUche Gebied , welken den . zodanigen , die zulks
derneeníen, to ftáde kunnen ' komen.. En daarby i ge
voe g d ëen welberedeneerd .verflag van den inhodd dei
merkwaardigste Schriften over het Turkfche kyk, zeden
liet afloopeh Oer,: vyftte.nde _ eegwe., tot op den tegenwoor.
digen tyii, licht gëbragt, waaruit men kan afneemen, welken dier Schriften, ten deeien aanzien, van de
,grootfte nuttigheid' zyn. Onder de aldaar bygebrágre
Schriften is 'er een van Petro Bufinello,'t welk de Hoogleeraar Ludeke wel waardig geagt heeft, by , zyn Werk te
voegen, als dienende ter ophelderinge veeler byzonderheden door hem gemeld. Men vindt het van daar
aan
(*) Zie - 4lgem: Yaderl, Letteroef. IV. D. bl. 26,5•
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a-n 't einde van dit Werk geplaatst, en ontmoet 'et
verfcheiden leerzaaing aanmerkingen in, die ten deele het
Godsdienftige en Burgerlyke maar inzonderheid liet Staatkundige betreffen. Deszelfs Opfleller Petro Bufinello ver
aanmerkingen , die by aan den Doge van-zameld
Venetie, als een getrouw herigt, toegezonden heeft, ge
als Gezandfchaps-fecre--durenzyvblfiTke,
taris van den Bailo of Venctiaanfchen Afgezant aan de
Porte, in den jaare 1760. Het charm ter, dat hy bellieedde, maakte hem uit eigen aart inzonderheid oplettend op
het Staatklindige; en hy levert ons desaangaande naauwkeuriger berigten, dan men elders anders ontmoet, uit
welken hoofde deelven van des te meet nuttigheid zyn.
Nademaal nu in de laatfile dagen , en inzonderheid
tegenwoordig, de. Turkfche Staat, vooral met betrekking
tot het Rusfifche Ryk en het OostenrykfcheHuis, in aan
komt, zo hebben wy 't niet ondienflig gedagt,-mezking
des Autheurs voordellingen deswegens in deezen mede te
deelen.
Raakende het gedrag der Turken omtrent Rtisland, zegt
hy;,, De Rusfen zyn, thans, ouder alle Christèn mogenheden, voor de Turken de géduchtfte. De talryke legers,
die deze Mogenheid, zelfs in vredestyd, op de beeil
houdt, en de troepen, op de Turkfclie grenzen de wagt
geftadig houdende, geeven den Turken een juist denkbeeld van de magt en flerkte der Rusfen. Zy bégtypen
dus, hoe gevaarlyk liet voor hen zy , Rusland tot vyand
te hebben. De Turken hebben by Choczirn, Oczakow en
in de Krim genoeg ondervonden, wat ze van de magt
der Rusten hebben te wagten.
„'t Verbond § door Rusland met Oostenryk of eenige andere Mogendheid aangegaan, maakt de Porte de zaak
nog zorglyker, en zy moet deswegen haare hoogagting
voor Rusland verdubbelen. 't Is zeker, dat de Porte veelti
moeite doet i de Rusfifche vriendfchap te behouden i om
dat ze met reden moet duchten, dat Rusland tig met de,
Rerftanen (*) mogt vereenigen. Doch zo zeer als de Porte,
voor het oog, de Rusfen met agting behandelt, en hen
ontziet; zo zeer haat zy hen in 't hart, en haakt naar
Bene gunilige gelegenheid, om de raagt der Rusfen te
befnoejen.
Tot
wat
vroeger
getoond
heeft,
(*) Deeze zyn, gelyk de Schryver
om verfcheiden reden , de nedugtile vvanden der Turksn,
X
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„ Tot dat einde zoekt de Porte , geftadig, mistrouwen te
Rusfen by de nabuurige Vorflen en Vrienden-gend
derz^elve te verwekken, alles aanwendende,, om, op deze
ot' gene wyze, eene Christenmogenheid tegen dat Ryk op
te ruijen; op dat, wanneer de vyandfchap tusfchen de
Porte en Perfie eens is geeindigd, zy gebruik moge maaken van de gelegenheid, om eenig voordeel op Rusland
te behaalen.
„De wasdom der Rusffclle magt heeft, in de daad, ook
de bevolking en het voordeel van het Turkfclie Ryk zeer
doen verminderen. De Rusfen zyn, op de grenzen, gefadig werkzaam, en de Tartaaren kunnen 'er niet meer
die ftrooperyen doen , welke zy toen aanhoudend waagden; zo 1au g als Rusland minder oorlogsgezind en geregeld was.
„Gevolglyk komt ook niet meer die verbaazende menigte van liaaven , welke de Tartaaren anders , jaarlyks ,
als een tak van Koophandel , naar Conflantinopel zonden.
Men heeft berekend, dat hierdoor , alle jaaren, de bevolking dier hoofdllad by de eo duizend menfchen toenam.
De Tartaaren leverden menfchen genoeg ten dien[le
der Galeijen, welke, niet tegenflaande haar gering getal,
thans nogtans zeer liegt met matroozen voorzien zyn.
By de vermindering van het Turkfche Ryk is het bezwaarlyk te denken , dat de Turken ooit groote voordeelen op de Rusfen zullen behaalen" (*).
Wat verder aangaat de - wyze, op welke de Turken
over het Oostenrykfche Huis denken, hieromtrent laar de
Heer Bufinello zig aldus uit. „ Het Oostenrykfche Huis
was altoos eerre Mogendheid, die van de Turken met
groote agting wierd behandeld. De menigvuldige bevinding van de dapperheid der Oostenrykfche troepen heeft
de Turken, door hun eigen nadeel, geleerd, zeer groote
agting voor de Duit/die militie te hebben. Zy geeven
haar, zonder tegenfpraak, het getuigenis, dat ze onder
alle Europi%he natien de dapperfie is.' Wanneer de Iieizerlyke Kroon met slit Doorluchtigst Huis is vereenigd ;
dan behandelen de Turken den Keizer niet de uiterfie
agting. Zy begrypen wel, dat, wanneer de D:^itfclte
2Rykvorften hein byilaan, by eeue Magt heeft, waartegen
die van den Grooten IIeer niet kan heftaan.
„De eenige troost voor de Turken was anders het misnoe(*) „ De oorlog, omtrent liet jaar i , tusfcl;en de Rus_

Jeu en Turken gevoerd, heeft des Sc l vers uurdeel volkomen
bevestigd,"
-
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lioegen der Hongaarfclie Stenden, welke, onder bet voor
Godsdienst, íleeds bereid waren, onlusten-wendzlva
te verwekken. De Turken verheugen 'er zig altyd hein.
om dat zy, in geval van een oorlog, dit voor -lykover,
konden gebruiken, om eene diverle te maaken.-wendzl
„ Zeer gevoelig was het hen, toen dit Ryk zo eenpaarig
befloot, met de uiterfle kratten en allen nadruk , de regeerende Koningin van Hontiarye, Dochter van Carel den
VI, by te ílaan en te gehoorzaamen. Want hier door
wierd hen 't eenige middel afgefneeden, van op binnen
onlusten te hoopen, wanneer ze met deze Mo--landfche
gendheid in oorlog mogten raaken.
„ Nog gevoeliger zoude het voor hen wezen, wanneer
de Keizerlyke liroon by dit Huis bleef. Doch, wat ook
moge gefchieden, de Tukker zullen, altoos, 3toogagtin
voor het Aartshuis Oostenryk hebben. Want zy weeteii
wel, dat dit Huis , zelfs zonder de Keizerlyke Kroon ,
wegens den grooten aanhang en de niauwe verbindtenis
met de Dui fiche Vorflen, by voorkomende gelegenheden,
magtige hulp kan krygen.
„E'en andere fterke doorn voor de Turken, eit welke
heil zeer doet, is het verbond met Rusland. De Potte
zal nimmer ophouden, zo 't mogelyk is, mistrouwen tusfchen die beide hoven te verwekken , en met alle kratten
een keten zoeken te verbreeken , die de allerflerkfle is ,
en haar zeer hindert, om de Christenlanden to- beoorlogen.
Wanneer zig, voor het overige , eene gunf}ige gelegenheid
voor de Turken opdoet, dan zullen zy ze, gewis, niet
verzuimen, om het Bannaat Temeswar, en mogelyk nog
meer, na zig te trekken.
„ Behalven dat ze zien , hoe zeer , zonder liet bezit dezes
lands, Belgrado verzwakt is, en hoe veel 'er hen, om reden van Staat, aan gelegen legt , de heerfchappy over Bene
zo gewigtige plaats te hebben ; zo zal de regeering ook,
door het voorllel van veele byzondere menfclten j welke
daarby belang hebben , daartoe worden aangezet. Want
veele aanzienlyke Turken bezaten, in dit Bannaat, ryke
landeryen , en de Sultan verleende aldaar veele voorrechten.
Doch, zo lange als het Turkfclie Rvk in zync
tegenwoordige zwakheid blyft, zal het zeer moejelyk zvu,
dat de Porte tot Bene ze gewigtige onderneming hefluit."
En als men 't voorgevallen, zins bet jaar 1760,
toen (Ie Vutkeur dit fchreef, nagaat, bezeft min zeer
klaar , dat het thans de zaak der Forte niet is , om 'er toe
aver te gaan.
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Disfertatio jur. Inaug. de Tributo Pra;diali, quod in Hollandia
exigitur Rib nomine de Ordinaire Verponding, quam publico
examitii obtulit M. V. n. POT, Dordrechto-Batavus. Lugd.
Bat. apud Andream Costerum, 1782. AbsquePraef. App. 4c
122. pp. in quarto, f. in.
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Het f}uk der T7erpondinge, waarin ieder gezeten Burger zyi9
aandeel draagt, en dat in ons tegenwoordig Landsbeftier
van een zeer groot aanbelang is, neemt de Heer van der Pot
hier ten onderwerp zyner navorfchinge, om het zelve , zo veel
hein doenlyk is, duidelyk te ontvouwen. Nademaal men tot
nog geene Verhandeling, opzetlyk daarover gefchreeven, bezat, zo heeft deeze keuze reeds haare gevalligheid; en de oe
Liefhebbers , die door den tytel der Verhandelinge-fengra
uitgelokt worden, zullen zig, op derzelver leezing, den tyd
niet beklaagen, dien zy 'er aan hefleed hebben. Zyn gd.
naamlyk behandelt dit auk met alle naauwkeurigheid ; en by
is 'er te gelukkiger in geflaagd, vermits het hem heeft mogen
gebeuren, gebruik te maaken van Papieren, welken niet in aller
handen zyn,' waartoe zyne Begtih tigers hem den toegang ver
hebben; en waarvan by zig op eene oordeelkundige wy--lend
ze bediend heeft. Door eene vlyfige beoefening en van openbaare, en van niet gemeengemaakte Schriften , (uit welke laattien
nog drie {tukken deeze verhandeling als Bylaagen vergezellen,)
verleent ons de Heer van der Pot, in deeze zyne Verhandeling, eene welaaneengefchakelde Voordragt van 't geen tot
dit onderwerp behoort; die verfcheiden aanmerkingen behelst,
welken, zo ten aanzien van het Regtskundige, als het Oud
ons Vaderland, etlyke byzonderheden des--heidkungva
wegens ophelderen.
Vooraf gaat eene gefchiedkundige ontvouwing, van de
opkomst en voortgang van 't invoeren van 's Lands Lasten,
zins de Frankifche Koningen zig meester van deeze Gewesten maakten met aanwyzinge van de verfchillende foorten
van belastingen, die voorts, van tyd tot tyd, onder de Graa•
ven in gebruik geraakt zyn; en de onderfeheiden manieren,
op welken men dezelven oudtyds Invorderde. Na dit
algemeene, 't welk ons het merkwaardigfle daaromtrent beknoptlyk voorflelt, bepaalt zich de Autheur tot eene byzondere befchouwing van die Poort van Lasten, welke den naam
van Verponding draagt. Eerre benaamiug ontleend van 't oude ponden of ponderen , ( afko.nflig van 't Latynfche ponderare, dat
zo veel zegt, als pondswyze wegen,) 't welk betekent, iets,
naar een zeker getal van ponden, waardeeren of fchatten;
volgens de manier der Ouden, die by ponden rekenden, als
wy by guldens. Ponding is dan fchattmg, en Verponding zegt
cigenlyk eerre andere manier van (chatting.
In
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iti onze vroegere Lands Papieren heeft het woord Verponding
drie betekenisfee. Men duidt 'er mede aan, die Schatting,
welke men, ook nog heden , in de Nederlanden, van wegen

onroerende goederen, onder den naam van Verponding, be-

taalt. Daarbenevens wordt het gebruikt, voor alle (chatting
in 't algemeen, deeze of geene zaak opgelegd, en zegt het
zelfde als Zetting of Verzetting. En eindelyk vindt men het
ook gebezigd in de betekenis van de quota zelve, of der Lomne, welke ieder Stad of Dorp , jaarlyks , onder den naam
van ,Schildtaalen, moest leveren. In dit laatfie geval zyn de
woorden Verponding en Schildtaalen woorden van dezelfde betekenis; fchoon ze anders eene verfohillende Poort van fchatting te kennen geeven: gaande de Schildtaalen over roerende

en onroerende, maar de Verponding alleen over onroerende goederen; dat, om verwarrende denkbeelden voor te komen, wel
in agt genomen behoort te worden.
Onze Autheur neemt hieruit aanleiding, om de fehatting by
Schildtaalen, en het opbrengen der lasten , naar een zeker getal van Schilden., (eene oude munt,) op welke men gefehat
was , in een helder licht te plaatzen. Zyn Ed. ontvouwt ons
hier den oorfprong deezer fchattinge, derzelver inrichting, invordering, en 't geen daaromtrent verder in aanmerking komt.
En daarop gaat by insgelyks na, den oorfprong enz der
bepaaldlyk genoemde Verpondingt , zo als dezelve oudtyds
plaats had , en wel onderfoheiden was in eene belasting,
die van Landeryen en Huizen betaald moest worden; waar -.
uit men de thans gebruikelyke Verponding op Huizen en
Landeryen fchynt te moeten afleiden. Vermoedelyk is deeze,
gelyk de Autheur doet zien, eerst ontflaan na het jaar 1515;
en wel allengskens uit de belastingen van den ioden, 5oiten en
Lootten penning, die dikwils van de onroerende goederen gevorderd Werd ; in welker plaatfe's Lands Staaten, in den jaare
x8í, dQ tegenwoordige manier van Verponding ingevoerd hebben.
Ter duidelyker ontvouwinge nu van deeze Verponding, geeft
de lieer van der ,Pot de volgende bepaaling van dezelve. Zo
beflaat, „ in Bene gewoone (*) belasting, die van onroerende
goederen, welken geen veywaaring van belasting hebben,
jaarlyks, eens, naar eene zekere Ichatting, betaald word."
.^.--.— Deeze bepaaling ontvouwt zyn Ed. verder naauwkeurig
in alle derzelver deelen, met ophelderende aanmerkingen over
't geen daartoe betrekking heeft, 't welk by inzonderheid tot
drie haofdzaakeit brengt. Het eerl1Q raakt de Verponding
(•) Door de benaming van gewoene belasting, bekend onder den naoom van
de ordinat is Verpo;:ding, of lied ordinairi middel 'Q2.4 Eerpending, onder
baieengewoone belasting, of de extraard aairia-fcheidtmnzva
.Verponding; welke ook het te Lande plaats i Qft, do,-4 tot h teg^nwvoordi^e un.dervtQrp niet i:uwrt
-w+ t:
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ding zelve, te we'eten , de goederen , die aan deeze belasting
onderhevig zyn;. dc herhaalde fchatting, zins den jaare iSi5,
en inzonderheid de thans plaats hebbende (chatting, waarvan
iiy een gefchiedkundig verflag geeft ; benevens derzelver invordering en betaaling.--r Als eene tweede hoofdzaak komt hiervoor
de vrywaaring van belasting; waaromtrent zyn Ed. nagaat, op
welk eerre wyze dezelve verzogt en verkreegen wordt, over
welke goederen, en hoe ver dezelve zig al of niet uittrekt,
zo ten aanzien van Godsdienflige Getligten en Bezittingen, als
van Adelyke Goederen, mitsgaders van de Hotels of Woonplaatzen van vreemde Afgezanten, en de Munthuizen, als mede de
bezittingen der Muntsgezellen. Hieronder behoort w,vders de
vergunning van ontlag, wegens brand, inflorting, over(Irooming of dergeiyken; en voorts in hoe verre het al of niet veyflaa zyne Huizen en Landeryen voor de Verponding te laaten
loopen , of fpa te fteeken, en 'er afffand van te doen: waarby ten laatfe nog eene aanmerking, over de fchade, uit zulk
eel, ontflag voortfpruitende; als komende, niet ten laste van
d.; overige inwoonders dier ftreeke, maar ten nadeele van 's
Lands Schatkist. -- Eindelyk vordert hier, als Bene derde hoofd -.
zaak, nog overweeging, 't geen de Inzameling der Verpondinge,
en 't Regt van 't Gemeeneland, deswegens betreft. Ten dien opzgte handelt de Heer van der Pot, in dit laatfte gedeelte zyner
Verhandelinge, over de aanffellin van Perfoonen ter verzameling
deezer belastinge, in de Steden Ontvangers, en ten platten lande
Gaarders of ColleEteurs der Verpondingen , geheeten, die hunne
bediening, onder vereischte Borgtogt, aanvaarden. Zyn Ed.
ontvouwt voorts wat deeze Inzamelaars in agt hebben te neemen; hoe zy gehouden zyn• rekening te doen; en op welk ee.
uc wyze zy voor hunnen arbeid beloond worden; tekenende
verder nog aan, hoe de gefchillen , wolken over 't fink der
Vcrpandinge ontffaan, ter kennisneeminge en bellisfnge van
Geco.aa^nitteerde Randen behooren. En dit leidt onzen Autheur
vervolgens tot het geenc het Regt van 't Gemeeneland omtrent
dit fink aangaat. Zyn Ed. brengt ons deswegens onder 'toog,
dat de flinkfc.he handelingen of agtloosheden der Perfoonen,
die over deeze inzameling gefteld zyn, niet ten nadeele van 's
Lands Ichatkist komen ; en hoe de anders fchadclyke gevolgen
daarvan te vergoeden zyn. Hieraan is verknogt eene ovcrweeging van 't regt, dat de Overheidsperfoonen, in de Steden en
ten platten Lande, ten fchaverhaal, hebben, op de goederen
der gcenen, die door hen ter inzamehiige aatige[leld zyn: welk
regt zig volgens den Heer van der Put niet uit ftrekt tot eeocprteferentie voor oudere Hypotheken, dan den laatstgeniaakten
om'lag en aanftellin;; van den Inzamelaar. Deeze zvnc bepsaling fleunt grootlyks op het denkbeeld dat by heeft van de
beperking van 't Regt i-an 't Genbeeresi'id,wegens a^terílallige
Verpandingen, waarover by z'g, ten hetluite deezer t'erhancte.
lig:,
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Enge nog uitlaat. Dat het Gemeeneland hieromtrent een Ilypothecaal regt hebbe, daarover is geen verfchil , dan men vraagt
of dit Regt zig zo verre uitfirekke, dat het voor alle andere
oudere Hypotheeken gaa? Nadien dit Stuk tot nog niet volkomen beflist zy , vindt men de Regtsgeleerden deswegens ver
onze Autheur verklaart zig in deezen voor 't gevoe--del;n
len van hun, die aan de ontkennende zyde zyn; beweerende
dat het Gemeeneland geen regt van pr„ef'erentie hebbe voor oudere Hypotheeken, dan den laatstgemaakten omílag; flrekkende zig cie pra;ferentie ten hoogftè uit tot. vyf en een loopend jaar
overeenkomftig met de Dordrechtfche Ordonnantie, door Staaten.
van Holland goedgekeurd , in den jaare 1668. In 't Plot hier
verzendt zyn Ed. den Leezer, die dit ]aatfle Stuk breeder-van
uitgewerkt u nscht te zien, tot den Regtskundigen T. BOEL,
die liet opzedyk behandelt in zyn Noodes. Berigt op liet Codex
Batavus p. 123, enz. en byzonder ad LOENJI Decifiones pag. Ijo
et fegq.
De Nieuwe_ Reiziger, of Befchryving van de Oude en Nieuwe Weeretd. Uit het Fransch van den Alit DBE LA PORTE. Zes en twintigfle Deel. Te Dordrecht, by A. Blusfé en Zoon. In gr. 8vo.,
bel,alven den Bladwvyzer , 3 7I bladz.
werks,

gc'secicXXVlfle Deel deezes reeds zo bekenden
D itbetreft
den kerklvken Staat , en bovenal de Stad Rome. Het

is op den cigenffien' trant uitgevoerd, als alle de andere, fchetst
ons den Ouden en Hedendaagfchen toeftand van dit gedeelte
van Italie, en van die Stad , welke zo veel veranderingen onder
tooncel der wereld , rollen zo vol vcrfchei--gan,eopht
denheids ;;efE Geld heeft. Treft men weinig of niets aan , dan
't geen neen elders breedvoeriger vindt, vecie Leezers zullen
door de fchryfevyze uitgelokt worden, om te leezen 't geen
en kundizy anders als te dor, te oud, konden verwerpen, opgedaane
vroeger
,
aangenaamheid
met
herinneren
zich,
ger
kundigheden. Keur van voorbeelden , tot ftaaving deezer aanmerking, ontmoeten WY: dan telkens hebben rvv,, dit werk aan
ons tot één enkeld bepaald, en doen het ook in-l:ondige,
cicezen ; dezelve valt op 't geen DE LA PORTE van de Pantomimen zegt
Het fchouwfpcl , waarvoor de Romeinen ecne foort van
voorliefde f'cheenen te hebben, was dat der Pantomimen, die
de driften, de geaarthcdcn, zeden, gebeurtenisfkn , dc geringftc
omflandi hedeflvan gevallen, door enkele heweegingen, teekenen, gebaren en dansten. zonder behulp van woorden, uit
nieuwe luort van fpclen , die voort;aamlyk-drukten.Dcz
in zwang was ouder de rc..ecr nnct van Augustus, onndcrrnvt:den
het rcg [maatigc ro9necitt ci , waaraan zv- Naare seboort ,

ver-
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rchuldigd was; men verhaalt derzelver oorfprong op deeze
wys.
„ De Dichter Andronikus (peelde in een zyner treurfpelen ,
want het was toen het gebruik, dat de opftellers der tooneel..
Rukken zich op het tooneel vertoonden ; een gebruik, dat
zich, ten eenigen dage, misfchien by ons zal invoeren, dewyl
men hun reeds vryheid geeft, om by de eer(le vertooningen
hunner Rukken te voorfchyn te komen. Het volk, dat behaagen fchepte,in hem de bekoorlykfte plaatzen ted oen herhaalen,
door telkens Bis te roepen, hield hem zoo lang op het tooneel dat hy fchor wierd , en buiten staat geraakte om iets
meer voort te brengen, Hy verzogt de toehoorders, goed te
vinden , dat een (laaf, naast hem geplaatst, de verzen mogt opzeggen, terwyl hy zelfs de gebaaren zoude maakera. Men befpeurde, dat zyne beweeging des te leevendiger en aandoen
f om dat hy alle zyne vermogens befteedde tot het
-lykerwas
geen by voor zyn deel hadde gehouden.
„ Hier uit ontftond de gewoonte van de opzegging tusfchen
twee tooneelIisten te verdeelen: en het was op de vaste re,gals der muzyk, dat zy het geluid der (lemn]e, de beweeging
der handen, en de geftalte des lichaams afmaten. Men moet
aanmerken, dat de tooneelen der Rotseinen veel ruimer dan
de onze waren, dat de n]eeste tooneellisten vermomd (peelden , en het gevolglyk inoeilyker was , de beweegingen van dent
mond en de ('pieren van het -aangezigt van verre te onderfchei_
den. De hukken en gebaarden der fchryvercn en tooneellisten waren dikwerf onbetaamlyk; en dewy] hun oogmerk al13en was, het volk door de kluchten te doen lachen, waren.
in dezelve noch kara Iers, noch knoopen, noch ontknoopingen :
alles bepaalde zich tot eene vermenging van boertige zotternyen, fehilnpagtige woorden, ontuchtige plompheden. Doch
cenigen van hun bragten hunne kunst tot die volkomenheid, dat
zy een aaneengefchakelden handel of voornaam hedryf konden
v rtoonen , en gene byzondere bende uitmaakten, die alle
i ,aten van (ukken, op het tooneel, konde fpeelen, of liever
dnfen.
„ Piladés , die zoo veel roems in deze zaak won, was zoo
volkomen in zyne kunst, dat hy alleen een geheel tooneelltuk ,
niet een koor van muzyk vergezeld, vertoonde. I ly hadt her
geluk van een mededinger, die zyner waardig was, te vinden
in Batillus, den vrycling van Mecenas. Deeze twee beroemde
Pantomimen hadden ydcr cone byzondere verdicufte. Batillus
muntte uit in het boertige, Piladés in het treurige, Zy wierden
wel rasel] vyanden ; het Romeinfche volk verdeelde zich tustëhcn deeze twee gewichtige Perfonaadien ; en Piladés werd
verbannen, buiten tsvyfel door het gezag en de kuiperyen der
ainhangelingen van zyncn mededinger. fly werd kort daarna
weder 11crroepc , en toen do 1 e er hem ?y.le twisten lfle
-1,-
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Batillug verweet, antwoordde Piladés : „het Is uw belang myn
,, Vorst, dat wy het volk met onze twisten bezighouden, om
„ te beletten dat het zyne aandacht vestige, op het geene de
Regeering verricht." Het was, inderdaad, uit flaatkundige inzigten, dat deeze- Vorst de Pantomimen invoerde en begunfligde.
„ Deeze twee onnavolglyke lieden deelden langen tyd in de
toejuichingen van de hoofdflad der Weereld, en maakten aan
achting hunker meesteren {taande hiel--kweling,d
den en zelfs overtroffen, en dus werd de kunst tot volkomen-.
beid gebragt. Een Cynifche Wysgeer, Demetrius geheeten,
durfde, echter, openbaar Maande houden, dat de komeineri
nog geene dans hadden, en fchreef het íierke itdrukzel, dat
by zelf by deeze foort van vertooningen gevoeld hadt, aan de
muzyk alleen toe. Hy drukte zich, zonder omzigtigbeid, daar
omtrent uit;zyne redenkavelingen maakten gerucht en behaag..
den het volk, zoo dat zy op het punt waren om de kunst
zelve nadeel te doen. Men zag toen te Rome, het geen te
Parys in een byna diergelyk geval gebeurde, men onderzocht
de tooncellisten, het fchouwfpel en deszelfs Poorten. Men
gaf veele gefchriften uit, maar zie hier het zekerfte middel,
r welk men uitdacht ,om de drogredenen van dien Cynifchen
Wysgeer te wederleggen, en onzydige perfoonen te verlichten.
De tooneelfpeelers maakten kenbaar, dat zy een nieuw fchouwfpel zouden vertoonen; en men haalde hunnen tegenflander
behendig over om herzelve by te woonen. De toeloop was
ongemeen, en Demetrius werdt in 't gezicht der ganfche ver
geplaatst, zonder dat dit met voordacht fcheen gedaan-gaderin
te zyn. Het fpeeltuig begon ; een tooneellist opent het tooneel , op
zyue verfehytling zwygt de muzyk, en de Pantomime vervolgt.
Zonder andere hulpmiddelen dan de treden, de geftalte des li
armen, ziet men, de liefde van-chamsendbWgi r
Mars en Venus, de Zon, die hem aan een min yverigen Man
ontdekt, de Brikken , die deze voor zyne Vrouw en zynen Medeminnaar fpreidt, de fchieiyke uitwerking dezer verraaderly_
ke netten, die, de wraak van Vulkaan volvoerende, zyne fchande flegts vermeerdert, de befchaamdheid van Venus, de woede van Mars, en de kwaadaartige blydfchap van alle de Go.
den, die in menigte na dit fchouwfpel toeloopen, na elkanderen vertoonen. De verrukte vergadering klapt in de han
zelfs roept, in vervoeringe van-den,CyifhWsgr
vreugde, ter goeder trouwe uit. „ Neen, het is geene ver,, tooning, het is de zaak zelve!"
„ Het geen het zeldzaamfte moet voorkomen, zyn de indrukzels, die het Pantomimefpel veroorzaakte. De tooneeldriften
gingen in alle harten over. Vertoonde men Ajax in woede,
men volgde de beweegingen van den tooreelfpeelder,, en werd
niet hem woedende. Het volk gaf een afgryslyk gefchreeuw.
en
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en ontblootte zich van zyne klceàerenl, om gemaklyker te vech.
ten. Men wierp met l Benen , verbryzelde de banken, brak
de affchutzels af , wapende zich niet de flukken, en velde
zyne geburen neder. De lagen vielen niet alleen op her
graauw; maar de aanfchouwers van het eerfte aanzien gingen
dikwerf heen met wonden bedekt.
„ De Pantomimen vertoonden zonder onderfcheid alle de treurige, boertige en hekelagtige fabels; maar zy verbonden zich
voornaamlyk aan de Historie der Goden en Helden; en het
verwonderlykfle is , dat een Benig tooneellist een geheel ftuk
(peelde, als het woeden van Herkules of Ajax. Vervolgens
begon men de filofofie, haare verschillende ftelzels door de dansfen uit te drukken, zonder Remmen,, zangen of fpeeltuigen te
gebruiken. Voor het overige beffonden deze dansten niet gelyk de onze voornaamlyk in Bane beweging der beenen, de
handen deeden 'er nicer toe dan de voeten. De verfchillende
houdingen der armen , het hoofd, het lichaam , de beweegin_
gen der oogen , de regelmatige geftalten, volgens de maat van
het muzyk, drukten veel beter de meering uit, dan de fprongen en kruisfprongen doen. Ook noemde men deze foorten
van dansten een flomme muzyk, en neen febreef den tooneel•
listen welfpreekende handen, (preekende vingers, eene nadruk
meer dan eene Ziel in een Lichaam-lykefizwgndh,
toe. Hunne kunst bekoorde de Romeinen van het begin af,
zey ging vervolgens over in de Landfchappen, ver van de hoofd
afgelegen, en beftondt zo lang als het Keizerryk zelve. Ro--flad
me was vervuld met Profesfors , die eene menigte van Discipelen onderweezen, en men vondt tooncelen in alle huizen.
Niet vergenoegd met de Pantomimelpelers , in de openbaare
vertooningen toe te juichen , gebruikten hen de Romeinen in hun
feesten , huislyke plegtigheden en zelfs-nevrmaklyhd,
in hunne Iykflaatien. Hunne verrichtingen beftonden in voor
'de doodkist te danfen, en door hunne gelialten het leeven en
de zeden van den overleden naar te bootzen. Zy drukten
zelfs zyne gebreken uit, om het volk, ten koste van den
dooden, te doen lachen. Men kan van deze lykredenen niet
zeggen, gelyk van de onze , dat ze eene kinderlyke en opgeblazen ver2ameling van vleijeryen en logenen waren.
Augustus vergunde aan de Pantomimen voorregten , die hen
baldadig maakten. Het Volk, de Ridders en zelf de Raadsheeren hadden voor hun achting en blykbaare beleefdheden. Men
bezocht hen; en wanneer zy heen gingen bewees men hun de
eer van hun te vergezellen. De vrouwen van den hoogden
rang beyverden zich om hen tot zich te lokken; en then zag
fommigen van haar zich zoo verre vergeten , dat zy openbaar
hunne minnaresfen wierden. Dc Keizerinnen zelf kregen Zinaak
in deze tooneeldaniers, en men verzekert dat I'auliii,a, Gemalin van Keizer Markus Aurelius , zich niet hun overgaf aan
bui_
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bu^tenfpoorigheden, waar van het verhaal u van fchaamte zou
doen bloozen. Deze ongeregeldheden openden eindelyk het oog
aan de Regering. In de eerfte jaarcn des Ryksbefluurs van
Tiberius, was men genoodzaakt eene keur te maken, cm den
Raadsheeren te verbieden , de fcholen der Pantomimen te bezoeken-, en den Romeinfchen Ridderen hen in 't openbaar te
verzellen. Eenige Keizers jaagden hen uit Rome; maar hunne
ballingfchap was van korten duur ; de flaatkunde, die hun
hadt weggezonden, herriep hen wel rasch, om het volk te
behagen of om eene afwending te maken van de famenzwerin_
gen, die voor het Keizerrvk meer te vreezen waren. Nero, gefchikt om diergelyke lieden te befchermen , wilde zelf niet
hun danfen : en men telde nog zesduizend tqoneellisten zoo
mannen als vrouwen , onder den Keizer Konflantinus , terwyl men de filofofen verdreef, om dat toen een hongersnood
vreesde.
W. SHAKESPEAR's Tooneelfpelen. Met nieuw geinventeerde Konstplaaten verfierd. Vyfde Deel. Te Imflerdam, by A. Borchers,
1782. In otiavo , 488 bladz.
Ei en drietal van Tooneelftukket van verfchillende Poort levert
ons dit vvfde Deel. Het eerfile, een Treurfpel, 't welk ten
tytel heeft Cajus Marcius Coriolanus, maalt ons het bedryf en
de lotgevallen van den beroemden Romein Coriolanus. En het
tweede is een Historiefpel, zynde een Vervolg van een voorig
Stuk, of liet tweede.deei van Koning Hendrik den IV; waarin
ons het voorgevallene, by de nederlaag en dood van Hotspur.
en verder het flerfgeval des Konings , benevens de krooning
van Hendrik den V, tooneelswyze voorgedraagen wordt. Daar
nevens is nog geplaatst een Fayfpel , onder het opfchrift ,
Teel leven om niets ; 't welk eerre gedwarsboomde minnehandeling behelst, die enter eindelyk niet een gewenschten echt vol
wordt. Meri belastert de Bruid; zy bezwymt; men-troken
verfpreidt haaren dood; het geregt is 'er mede gemoeid; de
Bruidegom erkent dat men haar ten onregte belasterd heeft; wil
der Famille voldoening geeven, met de agedagtenis der Bruid
te eeren, en, op des Vaders eisch, iemand uit de Famille te
trouwen. Het Iaatfle gefchiedt , en bv de uitkomst ontdekt
by, dat by trouwt niet de eigenfie Bruid, welker dood men
valsehlyk verfpreid had ; des 'er Veel leven om niets zy. --liet geestige, en dc eigenaartige uitvoeringe van chara&ers, dat
de Tooneelfpelen van Shakespeare grootlyks onderfcheidt , is,
ook in deezen alomme te befpeuren.
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Naauwkeuri e befchryving van alle de plegtigheden des Eeuwfeest.i
conie Oude Vroutiden-en Mannen-huis te Amferdar;
van het Dia
gevierd in het zelfde huis den 22 en 24 Febr. 1783. lïefchree_
ven door H. STOOPENDAAL, en ten voordeele van de Oude Lieden,
die in dat Godshuis wvoonen, uitgegeeven. Te Ainfierdam, bit
P. v. Dorth en J. Wesling, 1783. Behalven het Voorbericht,
98 biadz. In gr. of%avo.

flet honderdjaarige in Rand honden van het opgetiselde Godshuis heeft aanleiding gegeeven, tot het plegtig vieren vain
een Eeuwfeest in het zelve, ter dankbaare nagedagtenis van
Gods goedertierenheid; 't welk zo deftig, flaatlyk, en tevens
met zulk een vreugdverwekkend genoegen , voor alle de aanweezendeg, voltrokken is, dat het eenigermaate eene gezette befchryving vorderde, om de herinnering van het zelve te bef}endiger leevendig te houden. Ten dien einde heeft dc Heer Stodpendaal ook dit Gefchrift vervaardigd ; in 't welke by ons vooraf een beknopt berigt geeft van de opregting van dat Ge
verder meldt, hoe de Broederen Diatonen erf-bouw;en
Zusteren Diaconesferi , als Regenten en Itegehtesfen van het
zelve, b9 tyds een befluit genomen, en de vereischte maat
Werk gefteld hebben, oth dit Jubelfeest te vieren;-reglsin't
waarop by dah voorts een onderfcheiden verfla; verleent van
de daadlyke uitvoering, met aantekening van alle de byzonderheden, dje daaromtrent in aanmerking komen. Aan 't einde van dit berigt, dat ten naauwkeurigfte opgefield is, vindt
men ook nog eenlge Diehtílukken en Verzen, by die gelegen
held vervaardigd en voorgeleezen , welken aan den aárt der
omílandigheden beantwoorden; waaronder ook twee uit dc
hand eeniger Oude Lieden in dat Godshuis; in welken zy de
welmeenendheid hunner harten, en de aandoening hunnes gemoeds ten leevendig1 e aanduiden. Men had 'er, volgens 't
geen hier nog gemeld wordt, verfcheiden van die foort, doch
te veel , om ze allen te plaatzen; ook zyn de bygebragten ge•
voegzaam ter proeve hunner dankbaare erkentenisfe.
-

ALGEMEENE
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LETTER- OEFENINGEN
Handwoordenboek van het Nieuwe Testament voor ongeleer.
den. Door CH. ex. sTuRM. Predikant by de St. Pieters
Kerk en Opziener der fchoolen te Hamburg. Uit liet
Hoogduitsch vertaald, met eenige byvoegtelen door A.
STERK, Leeraar in de Gemeente, toegedaan de onveranderde /lugsburgfche Geloofsbelydenis in 's Ha ge. Tweede
Deel. Te Haarlem, by J. v. Walré, 1783. In gr. oaavo, S42 bladz.
an de leerryke uitvoering dezes Werks , en 't nuttige geV bruik
dat 'er van gemaekt kan worden, hebben we, by de
gegeven (*); en na de

afgifte van 't eerde Deel, reeds berigt
doorbladering van dit tweede, waermede dit Handwoordenboek voltrokken is, kunnen we melden, dat het op de eigentte wyze voltooid is geworden; des het den Bybellezeren met regt aen te pryzen zy, als een Gefchrift, waervan
ze zich met vrucht kunnen bedienen. Om 'er een voorbeeld
van aen de hand te geven , zullen wy ons bepalen tot liet
woord WET, dat, volgens de aenmerking van den Autheur,
in de tale van het N. T. ene veel uitgeltrekter en nadruklyker betekenis heeft, dan in die .van het gemene leven en der
Wysgeren. „ Het betekent, zegt hy, niet alleen, het geen
„ men eigenlyk wetten of bevelen van de Overheid noemt,
,, maar ook, nu eens den geheelen Joodfchen en Christly.
„ ken Godsdienst , dan eens eenig gedeelte van denzelven.
„ Uit den inhoud en famenhang van deeze of geene plaat„ zen alleen kan men telkens de byzondere betekenis op„ maaleen, die wy 'er aan te hechten hebben." Dit doet
hem, om den Lezer behulpzaem te zyn, de voornaemfte
plaetzen van het N. T. opgeven, waerin dit woord voorkomt, en ene nadere bepaling noodeg heeft; waeruit wy alleen dat gedeelte, het welk den brief aen de Romeinen betreft, zullen overnemen; waeromtrent hy ons liet volgende
mededeelt.
„ II. i2. Die zonder wet, (zonder de Mofaifche Wet

(*) Zie boven , bl. rqr.
V. DEEL. ALG. LETT. N0.'8.
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te hebben,) gezondigd hebben, die zullen ook zonder de wet
verlooren worden, (zullen niet volgens deeze wet gel}raft
worden:) en die aan de wet, (tegen de wet van Mofes,)
gezondigd hebben, die zullen door de wet, (volgens den inhoud van deeze wet,) veroordeeld worden.
„ II. i4, 15. Is 't, dat de Heidenen, die de (Mofaïfche)
wet niet hebben, en nochtans van natuure, (door hunne ge
rede onderweezen,) doen de werken der wet, (het-zonde
geen de Godlyke wet gebiedt,) die zelve, dewyl zy de (Mofailche) wet niet hebben, zyn zich zelve eene wet, (hunne
rede (trekt hun tot wet :) daarmede dat zy bewyzen, liet werk
der wet zy befchreeven in hunne harten, (zy bewyzen daar
dat hun geweeten hun zegt, wat, volgens de god--med,
lyke wet, goed of kwaad zy. )
„ II. 17, i8, 23, 25, 26, 27. Op alle deeze plaatzen
moet men aan de wet, door God den Israëliten gegeeven,
denken, voor zoo verre dezelve zoo wel voor hunne vrye
handelingen, als ook voor de plechtigheden van den Godsdienst, ten regel Wekte.
19. 't Geen de wet zegt ,(in de Schriften van't O. T.
„ III.
gezegd wordt,) dat zegt zy den geenen, die onder de wet zyn,
(hun , aan welken de fchriften van het O. T. tot hun onderwys gegeeven zyn, dat is, in de eerfle plaatze, den Jooden.)
„ 1II. 20, 2r. Daarom dat geen vleesch, (geen mensch,)
door de werken der wet , (door werken van de Mofaïfche
wet,) voor hem rechtvaerdig zyn mag. Want door de vet
komt kennis der zonden , ( de wet toont ons het gebrekkige
van onze daaden.) Maar nu is, zonder toedoen der wet,
de gerechtigheid, die voor God geldt, geopenbaard, en betuigd door de wet en de propheeten, (wy zyn daarvan ver
Oude Testament.) -zekrdogtuinsfevah
„ III. 27. Waar blyft nu de roem? Hy is uit. Door de
wet der werken? niet alzoo: maar door de wet des geloofs.
Dat is : waar blyft nu het voorrecht, dat de Jooden zich boven de IIeidenen toefchryven? Het is verdweenen: niet zo
zeer uit hoofde van de werken, die volgens de wet gefchie_
den, als veel meer, om des Euangeliums wille, het welk
geloof aan Christus vordert.
,, I1I. 31. hoe! Doen wy dan de wet te niet door het geloof? (Word onze verplichting, om der Mofaïfche wet te
gehoorzaamen, door de leere van het geloof weggenomen 4)
Dat zy verre! maar wy richten de wet op. (Wy bevestigen
liet aanzien der Godlyke wet.)
,, Iv.
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„ IV. i3. De belofte is Abraham niet gefchied door de
wet-, uit hoofde van de vervulling der Godlyke wetten.
„ IV. 14. Die van de vet zyn de Jooden, die de godly-

ontvangen hebben.
„ IV. 55. De wet richt Hechts toorn aan, dat is, veroorzaakt ftraffe : nademaal de mensch door de wet de aanleiding krygt, om tegen dezelve te zondigen, en zich dus de
verdiende ftraffen op den hals haalt.
„ V. i3. De zonde was wel in de iraereld, tot op de wet ,
dat is, de menfchen zondigden reeds, eer dat de wet van
Mofes gegeeven was; maar waar geen wet is, daar acht men
de zonde niet, (daar vindt geene toerekening der zonden,
en dus ook geene firaffe, plaats.)
„ V. so. De (Mofaïfche of gefchreeven) Wet is bene ven ingekomen, (is 'er bygekomen,) op dat de zonde machtiger wierdt, (zich in haare geheele grootheid zoude openke wet

baaren.)

„ VI, 14. De zonde zal (moet) niet heerfchen kunnen over
u; nademaal gy niet onder de wet zyt, maar onder de genade;
dat is, gy moet ti niet door de zonde laaten beheerfchen;
want gy leeft niet onder de huishouding der wet, waarin
gy noch zoo veele kundigheden, noch ook zoo veele hulp
deugd hadt, maar onder de huishouding des-midelnto
E uangeliums.
„ VII. i. Neet gy niet, lieve Broeders, want ik (preek
m^t de geenen , die de wet veeten, dat is, die kennis van de
1blofaïfche wet hebben, dat de wet heerscht over den mensch,
zoo lang als by leeft! dat is, dat de mensch alleenlyk geduurende zyn leeven aan de wet onderworpen is.
„ VII. 2, 3. Moet onder de wet de Joodfche policy-wet
verftaan worden.
„ VII. 4. Gy zyt der wet gedood, dat is, aan dezelve
zoo weinig onderworpen, als eene vrouw aan haaren vet-.
ílorven man.
„ VII. 7. Heeft men aan de zedelyke wet te denken.
„ VII. 23. Betekent vet zoo veel als Voorfchrift, drift.
Vers 15. I'Vet der zonde betekent zondige driften.
„ VII. a. De wet des Geestes, die leevendig maakt in
Christus • efus, dat is, de leere des Euangeliums, die ons
door Jefius gelukkig maakt, heeft my vry gemaatt van
de wet der zonde en des doods, dat is , van de heerfchappy
der zonde, die den mensch in het verderf fort.
„ VIII. 3 , 4. \Vordt van cie wet der zeden gefproken,
gelyk mede vers 7.
Yz
„IX.
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„ IX. 4. Paulus telt de Mofaïfche wet onder de voorrechten der Israëliten.
„ X. 4. Christus is het einde der wet, dat is, de huis
heeft door Christus een einde genomen. -houdingerwt
„ XIII. 8, zo. Wie den anderen lief heeft, die heeft de
wet vervuld — de liefde is de vervulling der wet, dat is ,
het kort begrip van alles, wat ons, met betrekking tot onze naasten, bevolen is."

De ,Huis-uitlegger des N. T. door PH. DODDRIDGE. Dr.
en Prof. der H. God gel. te Northampton. Uit het Engelsch in 't Neerlandsch overgezet. Zesde Deel. Tweede
iuk. Te -elmfieldam, by P. Meijer, 1782. In gr.
octavo, gab bladz.
it gedeelte behelst de twee brieven van Petrus, de drie
D
brieven van .7oannes, en eindelyk den brief van 3'udas ;
welke

Apostolifche fchriften de Hoogleeraer Doddridge,
even als de voorigen, op ene leerzame wyze ontvouwt.
Tot ene nieuwe proeve van 's Mans arbeid, diene zyne uit
verklaring over i Joh. Iii. 3-7; Ilrekkende-breidng
om enige verkeerde en der Deugd nadeelige denkbeelden tegen te gaen.
„ Laet niemand zich verbeelden, dat alle, zonder onder
zich Christenen noemen, deze verwachting,-fcheid,
[te weten van de eeuwige zaligheid te zullen beërven,]
onnen voeden, of dat zy eenigermate bel}aenbaer is met
een nutteloos en hecht leven. Neen, zy is van den heil
invloed, en brengt de gelukkigile gevolgen voort;-zaemfln
want een ieder die deze hope in Hem heeft , en op een duchtigen grond bezit, reinigt zich zelven van allerleie befinetting, met eene oprechte begeerte, om dagelyks te vorderen
in tederen tak van zedelyke volmaaktheid en uitmuntend
dat by eenmaal rein wordt, even als Hy rein is,-heid,to
zoo verre de Godlyke heiligheit in dezen ftaet van flerflykbeit en ornvolmaektheit door eenig fchepfel geëvenaerd kan
worden.
„ Een iegelyk , zen den anderen kant , die zonde bedryft ,
begaet ook de fchending der Godlyke wet; want dit is de
eigenlyke aert en het wezen der zonde ; en behoort zon
ieder foort en ieder bedryf van zonde,-deronfchit
zonde is de fchending der wet (a) 't zy der natuurlyke of
der geopenbaarde.,, En
„ (a) Zonde is de fchending der vet.] Ik verkoos hier fchending
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„ En gy weet, dat Hy, die zoo gemeeuzaem is voor
onze gedachten en in onze gefprekken , namelyk onze

Godlyke MEESTER en ZALIGMAKER, geopenbaerd werd, op
dat Hy de fchuld en magt van onze zonden zou wegneemen

dorn zyne zoenofferande, en door de heiligende invloeden van zynen Geest,; en daer is geen zonde, van welken
aert ook, of hoe gering ze wezen mogt, in Hem, maer
niets dan 't geen van een vlak tegenoverftaenden aert is.
„ Dit is dan klaer en zeker, een iegelyk, die in Hem
blyft, zondigt niet, kan geen bezigheit geen bedryf van
de zonde maeken, en een ieder, die dus heblyk en opzetlyk zondigt (b), heeft Hem niet gezien; noch Hem gekend;
zyne denkbeelden en kundigheden van Hem zyn zoo oppervlakkig geweest, dat ze naeuwlyks melding verdienen,
naerdien zy de liefde en heerfchappy der zonde niet overwonnen, of den mensch gebracht hebben tot een heilige
geaertheit en wandel.
„ Myne waerde kindertjes, laet niemand u bedriegen
omtrent dit gewigtig ftuk met ydele woorden, met hoe
veel omflag, hoe deftig, hoe innemend ook voorgedragen.
Een Wezen , dat zelve onveranderlyk heilig is , kan het
len niet ongebrek aen heiligheit in zyne redelyke fchepfe
verfchillig aenzien. Hy die rechtvaerdigheid betracht is
rechtvaerdig (c), even als by rechtvaerdig is; deze is zyn
eiding als een nog kragtiger woord dan overtreding, ['t welk
hier de Engelfche Vertaling bezigt,] en als beantwoordende
flipter aen .versa, 't welk niet alleen 11xemotioc , een overtreding
der grenzen van Gods wet, maer ook eene pooging influit, om
die, ware het mogelyk, te verdelgen en te niet te doen."
„ (b) Een ieder, die dus heblyk en opzetlyk zondigt.] Het
fchynt volftrekt noodzaeklyk, dat men de uitdrukking dus ver
niet alleen om te verhoeden, dat niet eenige der beste-kare,
Christenen tot wanhoop vervallen, uit hoofde dier overblyffels
van zondige onvolmaektheit, welke hunne uitflekendheit in den
Godsdienst zelfs hen te meer doet ontdekken en bejamineren,
terwyl andere, blykbaer beneden hun, echter verwaeíhd en onkundig genoeg zyn, om zichzelven te befchouwen , als vol
en zonder finet of vlek; maer ook om de eëne plaets-naekt,
der Heilige fchrift beftaenbaer te doen zyn 'met de andere , (ver_
gel. joh. III. 2.) en zelfs deze verzekering.te doen overeenkomen met andere plaetfen in den Brief, welken wy nu voor ons
hel?ben. Zie Hoofdf. I. 8-so."
„ (c) Hy, die rechtvaerdigheid betracht, is rechtvaerdig.] Het
Yg
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eigen beeldtenis, en Hy moet die onveranderlyk liefheb
goedkeuren; maer even onveranderlyk de zonde-ben,
haten, als ten eenenmaele ftrydig met zyne natuur,"
is zeer noodzaeklyk de fpreekwyze dus te vertalen, om eerie
toegevendheid te verhoeden, zoo buitenfpoorig, als de flrengheit, welke wy te voren vermyd hebben. Immers het is zekerlyk niet een ieder, die ééne Benige rechtvaerdige of billyke

daed bedryft, welke rechtvaerdig genoemd kan worden; ook
kan niemand tot dat karakter gerechtigd zyn, die niet door
liet voornaeme beloop zynes levens algemeene rechtvaerdigheit
betracht."
G. J. NAHUIS en C. DE HAAS over den brief van PAULUS aan

de Philippenfen. Tweede Deel. Te Am(terdam, by J. Wesfing Wz. en M. de Bruin ,1783. B.ehalven het Voorwerk,
53 8 bladz. , in gr. oEtavo.

^ ven dezelfde ae.npryzing, welke het eerfte Deel dezer
E
Verklaringe, met het hoogte regt, van ons vorderde (*), komt ook dit tweede DDeel in volle kragt toe. En

de Eerwaerde de Haar, aen wiens oordeelkundigen arbeid
wy de verklaring van 't vierde of laetfle Hoofd(fuk verfchuldigd zyn , toont in dezen , dat by uitnemend gefchikt was,
om de taek,van. den. Eerwaerden Nahuys, toen deze door
den tusfchenkomenden dood verhinderd was geworden, te
voltrekken. Om 'er ene proeve uit mede te deelen, zul
Lezer aen de hand geven, 't geen zyn Eer -lenwyd
geen de Apostel-waerdbyngt,ophleriva'
H. IV. IS. zegt, rakende de wyze, op welke de Philippiërs hem met hunne liefdegaven bedeeld hadden ,te weten ,
volgens onze gewoone vertaling, to rekeninge van uitgeef
ende ontfangh ; welk voor(fel aen verfchillende verklaringen onderhevig is, en dat zyn Eerwaerde indezervoege ophe l dert .
„ Misfchien zal de zin der woorden ons niet zoo duister voorkomen, wanneer wij dezelve vertaalen: Gij hebt
mij van uwe goederen medegedeeld TOT REKENING VAN GEEVYL^IG 8N NEEMING . Zoo Raat 'er allereigenlijkst in den
grondtekst. Men begrijpe dan de zaak op deze wijze.
Dc Philippiërs zonden, door bezorging van de Opzienderen der gemeente, ieder na dat hij vermogt, eenige liefde.
ga

(*) Zie .4lgem. Vaderl. Letteroef. lIL D. bl. 429.
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gaven aan Paulus, toen hij van Macedonie naar elders
vertrok, om zig daarvan te bedienen; ten deele voor zig
zelven, ten deele voor zijne medearbeiders, en medegenooten in de verdrukking, Silas, Timotheus en anderen. Na
dat Paulus gebruik gemaakt had van deze liefdepenningen,
zond hij aan den Philippifchen kerkenraad eerre naauwkeurige rekening, waaruit bleek, hoeveel hij daarvan aan anderen gegeeven had, aan wie, en waartoe; hoeveel hij daarvan voor zigzelven genomen had , en tot welke eindens. Of nu
de Philippifche gemeinte op eene heufche wijze deze rekening van Paulus verzot heeft, om zig daarmede voor de
gantfche gemeinte, wegens den uitvoer van hunnen last, te
kunnen verantwoorden, dan of Paulus zulks uit eigen beweging gedaan heeft, kunnen wij in 't onzekere laaten. Wij
kunnen het laattle Rellen, zonder het eerlle geheel uit te
fluiten. De Philippifche Kerkenraad zal het gaarne gezien ,
en Paulus zal het met alle bereidvaardigheid gedaan hebben, om daardoor aan den Kerkenraad van die gemeinte,
en door den Kerkenraad aan derzelver bijzondere leden te
doen blijken, hoedanig het gebruik was, het geen hij had
gemaakt van den arbeid hunner liefde. Dus fchoot 'er geen
íloffe van verdenking en laster over voor kwalijkgezinden.
Men vergeliJ ke hier mede de taal, die Paulus voert ,nopens
zijn gehouden gedrag in eene.foortgelijke omstandigheid,
2 Cor. VIFI. 20, 2x. Dit verhoedende, dat ons niemand
moge lasteren in dezen overvloed, die van ons bediend wordt,
als die bezorgen , liet geen eerlyk is niet alleen voor den Hee.
re, maar ook voor de menfchen.
De vermelding van deze verrekening -des Apostels komt
hier zeer wel te pas. Men moet de omflandigheden bedenken, waarin Paulus zig bevond. Hij had Bene menigte
van vijanden, die alle zijne woorden en daaden zogten te
bedillen. Waarom hij alle zijne Voorflellen, bij alle gelegenheden, zo inrigt, dat ze of meer regtílreeks , of meer
van ter zijde dienden, tot -ophouding van zijn eer. Paulus zal hebben verwagt, dat die, tegen welke hij de Phi.
lippiërs gewaarfchouwd had, in het voorige derde Kapittel,
met arendsoogen op dezen zijnen brief zouden flaroogen,
om te zien , of ze daarin geen ftoffe tot laster zouden kunnen
vinden. Gekomen zijnde tot het teder punt van dankbaare lof
aan de Philippiërs, wegens de gelden, die zij hem-zegin
ter zijner onderileuninge hadden gezonden, toen hij van
Macedonie vertrokken was , begreep hij , dat zij kwaadaartig genoeg waren , om te zeggen : „ Paulus zal van liet aai
„ hem toegezondene, toen hij uit Macedonie moest vlug
sf tel' 1
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„ ten , eene goede beurs hebben gemaakt. Het heeft den
naam gehad, dat liet niet alleen voor hem was, maar
„ ook voor anderen. Dog hoe het daarmede gegaan zij ,
„ zal hij zelve best weten. Waar van anders, dan daar..
„ van, zou hij in 't vervolg geleefd hebben? Geen wonder,
dat hij 'de Philippiërs deswegens prijst. Hij doet zulks
„ maar .om des voordeels wille." Daarop doelt hier Pau.
lus. „ Het zal geen ingang bij u vinden, (wil Paulus
„ zeggen,) indien mijne vijanden deze of dergelyke uit»
„ legging mogten geeven van den lof, dien ik u toevoege.
„ Want, gelijk gij Philippenfen weet, dat in 't begin des
„ Euangeliums, toen ik van Macedonie vertrokken bell,
„ geene gemeinte mij iets medegedeeld heeft, dan gij al„ leen , zoo weet gij insgelijks , dat zulks gefchied is tot
„ rekening van geving en neming."
„ Maar waarom verdedigt zig onze Apostel, in opzigte
tot dit fuk, zoo kort, en zoo zeer van ter zijde? Om dat
hij zigzelven hier maar In zoo verre verdedigt, als dienen
kon , om de Philippiërs te doen gevoelen de opregtheid,
waarmede by hen prees, over hunne gemeinfchap aan zyne
verdrukking, toen hij moest vlugten uit Macedonie. Waar
hij den nadruk van zijn voorílel doet vallen op die-om
woorden , met welke hij uitdrukt het zonderlinge van hunne
loflijke gedragingen. Men gevoelt zulks, wanneer men de
woorden op deze wijze leest. Ook gy Philippenfen weet,
dat , in het begin des Euangeliums, toen ik van Macedonie
vertrokken ben, GEENE GEM] INTE mij iets medegedeeld heeft,
(zynde, gelijk gij weet, deze mededeeling gefchied tot rekening van geeving en neeming,) DAN GY ALLEEN."

Leerredenen over de Bergpredikatie van jSSus CHRISTUS. Door
J. S. VERNEDE, in leven bedienaar des Goddelyken Woords,
in de Walfche Gemeente te/Lnfierdam. Uit het Fransch vertaald, door J. C,, THIN VAN KEULEN. Derde Deel. Te
Amfterdam, by J. Allart, 1783. In gr. oêtavo, gfi9
bladz.
et derde tiental van Leerredenen, in dit Deel vervat,
Hbegint
met de behandeling van Matth. VI. 5-8,
en loopt voort tot de overweging van Matth. VII. i , 2. De
Eerwaerde I%rnede ontvouwt de daerin voorgeftelde lee.
ringen op de eigenfte wyze, als by de voorgaende finkken gedaen heeft (*); des men ook dit Deel alleszins

ter
(*) Zie Alg. Yaderl. Letteroef.

IV. D. bl. 98.
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ter bevorderinge van ware Godsdienftige kennis , met veel
vruchts zal kunnen doorbladeren. In 't zelve ontmoeten
we, onder anderen, ene zo voortreflyke uitbreiding van
't Gebed des Heeren, 't welk Jezus zelf zynen Leerlingen
voorgefchreeven heeft, dat we niet wel kunnen nalaten
van dezelve hier over te nemen. Naer 's Mans voorheen
gegeven verklaring komt de zin hierop uit.
„ 6 God, wien alle menfchen, die Gy gefchapern, bewaard en gezegend hebt, altoos hunnen Vader hebben
moeten noemen; en hoe veel te meer de geenen , welke
door Uwe barmhartigheid tot Vrygekogten, tot Broeders
en Medeerfgenaamen van Uwen eenigen Zoon, gemaakt
zyn! Het is deeze onbegrypelyke liefde, welke Gy jegens
ons hebt geopenbaard, gevoegd by liet Oppergezag van
Uw gebied, en het krachtdaadig vermogen van Uwen wil,
omtrent alle de werken Uwer handen, welken de grond
zyn van het nederig vertrouwen, waarmede wy ons voor
Uwe voeten nederbuigen, wy, die ons bevlytigen in ons
die gelteldheden meer en meer te verflerken, welke ons
bevoegd manken ons tot U te wenden, als tot onzen
Vader.
„ 0 Mogten alle de aanbiddelyke Eigenfchappen, welke
Uw Weezen uitmaaken, door alle de verllandige fchep.
felen recht gekend en geroemd worden!
„ Moge de eeuwige Koning dien Gy gezalfd hebt over
het waare Sion, zyn Koningryk der waarheid, der gerechtigheid en der genade, uitVtrekken tot aan het einde der
aarde !
„ En mogten alle de leden van Uwe Kerk, in hunnen
yver, hunne getrouwheid en volhandigheid om Uwe inzettingen te bewaren, eerre edelaartige yverzucht betoonen, om de hemelfiche Legerfchaaren, die gefladig vliegen
werwaards Uwe item hen roept, in gehoorzaamheid voorby te ireeven !
„ 6 God, die weet wat nnaakzel dat wy zyn, vat wy
hier beneden noodig hebben, en die daar alleen onze lotgevallen regelt! Het behaage U ons voor ziekten , toevallen,
verdriet en wederwaardigheden te behoeden ! Bewaar ons;
voorziet in onze nooddruft; maak onzen geest opgeklaard,
ons hart vergenoegd; zegen ons in alle onze betrekkingen;
dat alle morgen over ons en de onzen Uwe goedertierenheid
opgaa, zonder welke wy niet éénen gelukkigen dag kunnen zien aanbreeken ; eene goedertierenheid, welke voor ons
een bron van vertroosting en vreede zy, zelfs in het midden
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den van de rampen, die Gy zult goedvinden ons toe te
fchikken!
„ Maar vooral mogten zo veele ongerechtigheden, wel
ons verderf ten gevolge zouden hebben, indien Gy-ke
geen medelyden met ons had; zo veele ongerechtigheden
welke wy U ongeveinsd belyden ,- en waarover wy bitterlyk voor U zuchten en treuren, toch uitgewischt worden,
door het dierbaar bloed van onzen Godlyken Verlosfer!
Laaten zy ons in deeze waereld niet .berooven van Uwe
gunst, en namaals niet uit Uwe tegenwoordigheid verbannen : vergeef ze ons; en, zouden wy 'er durven byvoegen,
om onze hoop in deezen te onderíieunen? Vergeef ze ons,
gelyk wy, welker mededogen flechts een enkel niet is by
het Uwe, ook vergeeven, de beleedigingen die wy van onze naasten ontvangen hebben.
„ En op dat wy geene ftruikelingen begaan, die ons wederotn van uwe liefde fcheiden, zo weer van ons af die
verzoekingen , waaraan wy, door onze ongemeene brooschheid, geen wedert'tand zouden kunnen bieden: onder[ieun
ons in de zodanigen, waaraan wy ter onzer beproeving
moeten zyn blootgefteld: en doe ons, door den byftand
van Uwen Geest, over onze en Uwe wederpartyders , de
zonde, de waereld, liet vleesch en den duivel, eene volkomene overwinning behaalen.
„ Laaten wy dus, in den geheelen loop van ons leven,
en geduurende de gantfche eeuwigheid, U opofferen de gevoelens van eerbied , toeverzicht en dankbaarheid , welke Ti
toekomen ; nadien Uwes is , en in alle eeuwigheid zyn zal ,
een Koningryk 't welk alle plaatfen en tyden bevat ; een
Kracht, waartegen niets beftand is; en eene Heerlykheid,
welke door alles opgeluisterd en verkondigd word. Amen 1"

Leerredenen op het Feest Allerheiligen, en den eerfien AdventZondag, door den Heer j. B. BOSSLIET , Bisfchop van Meaux, Raadsheer des Konings in zyne Raadsvergaderingen,
en Ordinaris in zynen Staatsraad, enz. enz. Uit liet
Franscla vertaald, door een Genootfchap Godgeleerden,
met een Voorreden, waarin een geheele levensIclrets van
dien beroemden BOSSUET werdt gegeeven. Te Antwerpen,
voor F. de Does, P. Z., 1783. Behalven het Voor
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-werk,

engemerkt de Eerwaerde Bos met zo door zyne GeleerdA heid
als Welfprekendheid , zich een grooten naera ver-
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worven had, zo heeft men in Frankryk, toen men eindlyk,
na verloop van meer dan zestig jaren na 's Mans dood , ene
gunftige gelegenheid vond , om een merkelyk getal zyner
Leerredenen, geheel of gedeeltlyk gefchreven, by een te
verzamelen, niet getwyfeld om dezelven in enige achtervolgende Deelen het licht te doen zien. En tegenwoordig
fchynt men betlooten te hebben, om die verzameling ook
in 't Nederduitsch gemeen te maken; althans het eerfte
Deel is ons ter hand gekomen; waeruit wy afnemen, dat
liet oogmerk is de uitgave der Franfche verzamelinge verder in 't Neder4uitsch te achtervolgen. De hoofdonderwerpen in deze Leerredenen verhandeld zyn de volgende.
„ De grootheid van Gods barmhartigheid te onswaart: de
„ uitge(lrektheid en vrye bedeeling van derzglver uitwerk„ zelen ; en wat zy van ons eischt ten aanzien van de ar„ men en elendigen. — De wonderbaare oogmerken van
„ God omtrent zyne uitverkoornen: by heeft ze boven
„ zyne werken geíleld; by heeft ze in alle zyne inrichtingen gade gellagen; by heeft ze onaffeheidelyk met cie
„ perfoon van zynen Zoon verbonden , ten einde hen even
„ als hem te behandelen : en de wonderen ,die God werkt,
„ in de uitvoering deezer groote voornemens. De
noodwendige hoedanigheden om gelukkig te zyn: niet
bedroogen te worden, niets te lyden, niets te vreezen.
„ Deezen worden nergens vereenigd gevonden dan in den
„ Hemel. Aldaar zullen wy niet meer onderhevig zyn aan
„ fmert en onrust, nadien wy 'er God zullen aaníèhouwen ,
God genieten en voor eeuwig in God rusten. De
„ begeerte der verftandige Wezens tot gelukzaligheid.
„ Hunne dwalingen dien aangaande. Waar de waare ge„ Jukzaligheid gevonden wordt; waarin dezelve beftaat ;
„ door welke middelen en langs welken weg men 'er toe
„ komen kan. Hoedanig de bevestiging van de hei„ ligheil der Zielen in het Vagevuur zy. -- Twee„ derleije dood, tweederleije opflanding : die van dc ziel
„ moet voor die van het ligchaam gefchieden ; hoe het toe„ gaat met de eene en andere: De dringende nood„ wendigheid voor ons, om uit onze vadzigheid te ont„ waaken, en om zonder uitlel aan onze zaligheid te ar„ beiden. De Christelyke waakzaamheid. — Ilet
„ laatfte oordeel: deszelfs voorwerp, noodwendigheid en
,, uitwerkfelen. Verbystering der Zondaaren , die de wac„ reld bedriegen met hunne ydele voorwendzelen ; van de
„ fchynl^eiligen, die de godsvrucht tot een dekmantel hun -
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„ ner boosheid gebruiken; en van de ergerlyke zondaaren,
„ die op hunne misdryven roem dragen. De be„ weegoorzaaken der Goddelyke wraak. De Zondaar over.„ Helpt door de oneindige magt, waartegen hy zich verzet
heeft; opgeofferd aan die verbazende goedheid, welke hy
veracht heeft; vernederd en onder eene hardt en on„ draaglyke ílaverny gebragt, door de oppermagtige Maje„ ífeit, die by beledigd heeft." Op zodanig ene
wyze geeft men ons, aert 't hoofd der Leerredenen, derzelver inhoud op , waer uit men kan afnemen, dat ze mee
om de betrachting der Godzaligheid-rendlsigtzy,
te bevorderen: waertoe de Eerwaerde Bosfoet alle de kracht
zyner welfprekendheid aengewend heeft. Men ontmoet, uit
dien hoofde, in deze Leerredenen, allerwegen ene nadruk
een deugdzamen-lykevordagtnmieo
wandel; des dezelven, voor 't grootfte gedeelte, zo wel
van Proteftanten als van Roomsch-Katholyken, met ene
verftandelyke opwekkende ftichting, gelezen kunnen worden.
Befchryving van het Eiland Sumatra door den Heer A. EsCHELSKROON, geweezen Refadent van de N. O. C. te
Aijerbangier. In 't Hoogduitsch uitgegeeven, en met eene
IJoorrede verrykt, door den Heer D. VAN SCHIRACH,
Legations -raad van zyne Deenfche Maj., enz. enz. Met
een Aanhangzel, betreffende de Eilanden Borneo, Banda,
enz. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Haarlem ,by C. H.
Bohn en Zoon, 1783. Behalven de Voorreden, 208
Z'ladz. in gr. octavo.
(.

verblyf in Alle, geduurende het welke
Eendeachttienjaarig
Heer Eschelskroon de voornaamfte plaatzen, in wel-

ken de Oostindifche handel gedreeven wordt, doorgereisd
heeft; terwyl hy -tevens ingewikkeld was in 't beraamen en
uitvoeren van verfcheiden ontwerpen en inrigtingen daartoe
hetreklyk, heeft hem, daar hy een oplettend en oordeelkundig Man was, ongetwyfeld boven veele anderen in flaat
gefield, om een juist verflag te geeven van verfcheiden byzonderheden, die daaromtrent in aanmerking komen. Gemerkt hy wyders zig wel byzonder acht jaaren lang op
,C,cmatra onthouden heeft, en aldaar te Aijerbangies, als
f:efident van de Nederlandfche Oostindifche Compagnie,
in dienst geweest is, zig bevlytigende om de zaakets van
de
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de Compagnie in die {creek waar te neemen , zo kan men
bovenal des aangaande een naauwkeurig berigt van hein
verwagtenr. 't is ook de befchryving van dit Eiland Sumaera, die in deezen als de groote hoofdzaak voorkomt; en
men ontdekt in dezelve een opmerkzaam Schryver, die
'er ons een regelmaatiger verflag van geeft, dan 'er voor
hem van gemeen gemaakt was.
Hy geeft ons in de eerste plaats eene duidelyke Aardrykskundige befchryving van dat Eiland, met melding van de
handelplaatzen op het zelve, en de daaromtrent liggende
Eilanden; welke befchryving door eene zeer wel uitgevoerde nevensgaande Kaart opgehelderd wordt. Op dit
berigt, 't welk ons den aart, de gefeldheid, en gefchiktheld van dit Eiland tot den Koophandel ontvouwt, volgt
verder een nader verflag van de Comptoiren door de Hollanders aldaar opgerigt, met aanwyzing van hunne bezit
grootte , benevens eene opga--tinge,dzlvrfk
ve der koopwaaren, en van den handel aldaar. De Autheur
fielt alles , wat hier toe betrekking heeft, zeer onderfcheiden voor; en verleent ons dus een verflag, waaruit men
de inrigting van den handel aldaar, benevens het belang
dat 'er de Compagnie in heeft, ten duidelykfte leert kennen.
Verder brengt by ons onder het oog den Koophandel der Engelfchen op dat Eiland , met nevensgaande aanmerkingen over
deszelfs na- en voordeelen. En hieraan hecht by vervolgens
een berigt van den koophandel in Indiën, zo in 't algemeen
als in 't byzonder. In dit berigt ontmoeten we , na een kort
verslag van de eerde beginzelen van den algemeenen handel
in de Indiën, tot op de opregting der Compagnie, en de
vestiging van het Generaal-Comptoir te Batavia, eene befchouwing van den koophandel in 't byzonder, zo als Europa en
Afie hunne produc9en , tot zekerheid en om verhandeld te
worden, derwaards zenden. De Heer Eschelskroon gemeld
hebbende, dat de Nederlandfche Compagnie ,door haare Schepen, Contanten alle maar mooglyke Manufaétuurwaaren , en
alle foorten vanVuropeefche koopgoederen, aanvoert, deelt
ons vervolgens eene naauwkeurige opgave mede van de
onderfcheiden foorten van goederen, welken uit de ver
freeken van Afie na Batavia gebragt, en in de-fchilend
pakhuizen der Compagnie, gelyk ook in die van particulieren opgef aagen , bewaard, en vervolgens weder na andere handelplaatzen gezonden worden. Zyn Ed. noemt hier
alle de merkwaardigile handelplaatzen afzonderlyk op, met
melding van de goederen, die uit en na dezelven vervoerd
worden ; 't welk ons een gefchikt denkbeeld van de uitge.
,
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gebreidheid en de wyze van den Indifchen handel verleent.
By dit alles komt dan nog een Aanhangzel, behelzende
Benige berigten, die den Indifchen handel op zommige
plaatzen betreffen; welken de Heer Eschelskroon nu en dan
afgegeeven heeft , en die in dit Aanhangzel byeen verzameld zyn. Deeze verzameling behelst een berigt wegens
het Eiland Borneo, eene befchryving der Banda-Eilanden,
en van derzelver Specery- handel byzonder de Muskaatnooten en Foely; als mede van het Eiland Amboina, en de
overige tien Nagel-Eilanden, met een verflag van 't inzamelen der Kruidnagelen, en van den Koophandel met dezelven. Verder ontmoeten we hier nog eene beknopte melding van zommige handelplaatzén aan de Malabaarfche -Kust,
met eenige aanmerkislgen over den Peperhandel ; en laatstlyk
een uitvoeriger berigt van 't Eiland Ceilon, met eene ne
nopens den-vensgadbfchryivn'tekwadgl}
Kaneelhandel aldaar. Men kan hieruit eenigermaate
afneetnen, dat dit Aanhangzel, gevoegd by het voorgaande, merkelyk dient, om het verflag van den Indifchen
Koophandel nader op te helderen, en dat alle deeze berig.
ten, t'zamen genomen, eene vry volledige voordragt van
denzelven behelzen ; 't welk de leezing van dit Stuk te
meer aanpryst; daar 't bekend is, welk een groot belang
het Vaderland in deezen Handel heeft. Zie hier,
tot eene byzonderheid uit dit Gefchrift, 't geen de Heer
Eschelskroon ons meldt , wegens de Muskaatnoten en Foely,
't welk wy niet ongepast oordeelden hier over te neemen ,
daar wy onlangs, uit eene Befcliryving van Batavia, het
berigt nopens het Kaneel en de Nagelen medegedeeld heb
-ben.
„ De Muskaatboomen, (dle men alleen op eenigen der
Banda eilanden aankweekt, terwyl de Compagnie dezelve
op alle andere Eilanden beftendig doet uitrooien,) worden,
zegt onze Autheur, gemeenlyk in die van het mannelyk en
vrouwelyk gellagt verdeeld, en deze twee foorten weder
-omin
tamme en wilde boomen onderfcheiden.
„ De tamme boom heeft veel overeenkomst met den Peereboom, behalven dat deszelfs kruin platter en meer uitgebreid is; de fam is tamelyk regt en hoog, doch ook
wel in zommige boomen laag, en met boven elkander uitIteekende takken voorzien. De fchors is bruin graauw, de
bladeren zyn langwerpig, en wel zo fpits als die van en
Peereboom , maar derzelver randen zyn niet getakt, ze
zyn,
-
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zyn , jong zynde , bleekgroen , wat ouder geworden ,
fchoongroen en glanzig, en ruiken, wanneer zy tusichen
de vingers gevreeven worden , flerk na Muskaatnooten.
„ Deze boom begint in haar agtlle of negende jaar
vrucht te draagen; zy heeft kleine witte bloemen, ftaande twee, drie of vier nevens elkander; binnen in dezelve is een klein rood knopje, dat het vruchtbeginzel is;
zodanig bosje bloemen geeft doorgaans maar ééue vrucht,
alzo de overige meerendeels afvallen.
„ De vruchten worden niet ryp voor de negende maand,
ook verkrygen zy niet alle te gelyk haare rypheid; de inzameling gefchied driemaal 's baars , en de booroen dras•
gen te gelyker tyd bloesfems en rype vruchten.
„ Deze vrucht heeft, ten aanzien van haare kleur,veele overeenkomst met de Perfik, en is ook van dezelfde
grootte, maar loopt van agteren fpitzer toe. Men vindt
weinige dubbelde Nooten ; deze worden ook alleen als
Confituuren ingelegd.
„ Zo haast de vrucht ryp geworden is, gaat de bui
dikte van een kleinen vin--tenflchorsb,die
ger heeft, van zelve open; als dan ziet men de Noot (die
eigenlyk de kern van deze vrucht is) in haare zwarte glanzige fchaal, met de fchoone roode Foelie als een net rondom dezelve, te voorfchyn komen, doch men laat ze zelden zo ryp worden. Het buitenfte dat daarom heenen zit
is hard, van eene grove zarnentrekkende (maak, en word
alleen tot Confituuren gebruikt.
„ De Foelie heeft eene donkerroode koleur, en vertoont
zich op de Noot zeer fraai en dik, in de- gedaante van
een netswys vlies. De binnenfile fchaal is zwart, en omtrent zo dik als die van een Hazelnoot. Om deze daar
af te neemen, worden. de Nooten over eenvuurgedroogd,
tot dat de kern inwendig los raakt, waarna de fchaal gebroken, en de Noot, even als die by ons bekend is,
daaruit gehaald word.
„ Daar is nog eene foort van Muskaatnooten, die iets
langer, en waarvan de bladeren ook een weinig langwerpiger zyn; deze zyn echter van dezelfde deugd en hoedanigheid als de andere. De boom, welke de Mannetjes
voortbrengt, is laager van flam en meer gedrongen.-note
Van deze vrucht zyn , behalven de gewoone, nog verfcheiden byzoorten, namentlyk
„ Pala (*) Boy , deze zyn veel langwerpiger dan de gemee-

„ (*) Pala beteekent in 't Maleyts een Noot, en Boenga Pala de Foelie."
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meene Nooten; men vindt ze •zelden, alzo die boom maar
op enkelde plaatzen eenzaam groeit.
„ Pala Bacumba, of de Tweelingnoot. Van deze liggen
twee nevens elkander, die ieder eene afzonderlyke fchaal en
Foelie hebben; zy worden met de overige vermengd, alzo 'er, ten aanzien van derzelver deugd, geen de mmfte
onderfcheid tusfchen is.
„ Pala Kakerlak of de Kakerlaknoot; deze verfchili alleen ten aanzien van de Foelie , zynde bleekgeel en met rood
gefpikkeld.
„ Pala Padri, of de Priesternoot, word zo genoemd,
om dat de Foelie zich in de gedaante van een Calot op de
Noot vertoont; deze word weinig geacht, om dat ze zelden heel en onbefchadigd kan afgenomen worden.
„ Pala Pali, de witte, of, gelyk de Bandaneefen de2elve noemen, de Hofandfche noot, is alleen door derzelver witte Foelie onderfcheiden, dan, dewyl-deze zo fraai
voor 't oog niet is als de andere, wil men ze ook niet gaar
daarmede vermengen.
-ne
,s Pala Pentjurian, of de Dievenoot, heeft inwendig
geene fchaal , maar de Foelie zit op de Noot zelve. Deeze foort word nooit met de andere vermengd, want zy verteert niet alleen zich zelve , maar zal ook alle die nevens
haar leggen tot ftof doen vallen.
„ Pala Radja, of de Koningsnoot, word daar door onderfeheiden , dat de Noot veel kleiner, maar de Foelie om
dezelve veel dikker is. Men houd deze voor de beste.
„ Hoewel de Muskaatboom, het geheele jaar door, te
gelyk rype en onrype vruchten draagt, zyn echter drie
vaste tyden tot de inzameling beftemd, namentlyk de
maanden Augustus, November en omtrent April. De eerhe van deze drie inzamelingen is de overvloedigfte , maar
men beweert, dat de Foelie in de Andere maanden vetter
en dikker is.
„ De geheele oppervlakte dezer eilanden (*) is in Muskaat- tuinen verdeeld, welke doorgaans Perken, en die dezelve bezitten Perkeniers , genaamd worden. Een ieders
aandeel is nauwkeurig afgeperkt, en by mag dezelve niet
verder uitbreiden. Deze Perkeniers zyn alle Europeërs,
en
(*) Te weeten van de drie Banda- eilanden, Neira, Lontheri
en ply, die byzonder tot het aankweeken der Muskaatboomen
gefchikt zyn.
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en fawn 'er zeer wel by, te weeten, wanneer zy rret de
Gouverneurs goed harmonieeren kunnen."
Naar de
opgave van den Heer Eschelskroon heeft
2Perken van 2700 roeden,die s000 fg Foelie en 8000
Neira
pond Noot leveren.
142000
568000
Lonthoir .25
34330
7190
32000
6
y
128000
-4
—

44220
17600©
In't geheel 33
704000
De perken van Neira worden bearbeid door 95 flaaven.
die van Lonthoir
2162a
en die van Ay
415

te famen 2672
„De Foelie kost inkoopsprys1,27227 Ryksdaalders 6 Stuivers, en de Nooten 10840 Ryksdaalders 47 Stuivers.
„ Wanneer de Nooten, vervolgt hy, ryp geworden zyn ,
dat is, zo haast de bolt'ter begint te openen, geIyk by ons
de Walnooten doen, en men dan de fchoone roode Foelie
op de zwarte fchaal ziet blinken, gaan de flaaven, 's morgens vroeg, ten vyf uuren, ieder met een korf, om' de.
Nooten te plukken, en keeren 's avonds ten vyf uuren te
rug. Benige flaaven haalen vervolgens de Nooten uit den
bolf'er, het welk met een fcherp mes, dat vast (laat, gefehieden moet, en waartoe altoos de kundigll•e flaaven gebeezigd worden. Wanneer de Nooten ontbolfferd zyn,
werpt men alle deze dikke vleefige fchaalen of bollers op
een hoop , waarop vervolgens eene Poort van Champignons
groeijeu , 'die alle andere van dat foort in geur en fmaak
overtreffen: deze worden in groote menigte gedroogd, en
vervolgens door geheel Indiën verzonden.
„ Zo haast de Slaaven dezen eertien arbeid verrigt hebben, moet de Foelie terfond van de Nooten afgenomen,
en afzonderlyk byëengezameld worden. By de Foelie is
verder niets aan te merken, dan dat dezelve in de zon ge
maar men gaat met de Nooten op de volgen--drogw;
de manier te werk.
„ Men heeft vyf kleine hokken met een bodem van lat
Bamboes, in welke de Nooten (die,-werkofgpitn
wanneer de Foelie daar af is, nog in cie binnenfle zwarte
fchaal vastzitten) geworpen en gedroogd worden.
„Het eerfl:e dezer hokken of vergaderplaatzen is voor de
natte Nooten, die, zo haast zy ontbollterd en van haare
Foelie ontbloot zyn, daarin één week blyven liggen. Deze
V.
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worden vervolgens in het tweede ook één week, en in liet
derde en vierde insgelyks ieder één week gelaaten, tot dat
zy in dien tusfchentyd volmaakt droog geworden zyn. Als
dan brengt men die over tot de vyfde vergaderplaats, onder welke een vuur van oud vermolmd hour gepookt word;
vervolgens weder in een ruimer plaats, daar zy uitgefpreic.
kunuén leggen, en waar onder men een zeer langzaam vuur
aanft:ookt; zo als onder alle deze horden of kleine zolderingen altoos een zeer zwak vuur onderhouden word, ten
einde de Nociten zodanig te droogen, dat men die, wanneer ze gefchut worden , in haare doppen hoort ratelen.
Zy bly' en in dezervoegen tot omtrent drie of vier weeken
voor tie aflevering leggen , waarna de schaalen of doppen
in ilukken geflagen, de Nooten daaruit genomen, vervolgens
in vette, middelmaatige en magere geforteèrd , en als dan
aan de Compagnie afgeleverd worden. Dus verloopt on
der het droogen zes of agt weeken, en dan blyven de Npoten pog wel zes weeken lang by de Perkeniers leggen. Db
aflevering aan de comptoiren gefchied doorgaans in hen
midden van December, en het midden van July. Wanneer
de drie forteeringen afgewogen zyn, word ieder foort byzonder, door middel van een korf, in een groore kuip met zeewater tot driemaal toe gedompeld, welk water indiervoegen
met kalk gemengd is , dat het gelyk vette melk even blyft
aanhangen. - hierna worden. deze Nooten , ieder foort byzonder, in een daartoe vervaardigde digte bewaarplaats ge.
worpen, waarin dezelve zes weeketi blyven om te zwee.
ten, en als dan nogmaals in de voorgemelde drie forteerin,
gen verdeeld ; want de kalk ontdekt alle Nooten die gebrek
Deze laatf behandeling gaat echter de Leneran--kigzvn.
ciers ,niet aan, doende de Compagnie zulks :voor haar eizen
rekening; en zy betaalt de Nooten naar derzàlver forteeringen , zo als die zyn, eer zy door het kalkwater verbeterd
worden.
Het eetfle oogmerk waarom de Nooten in Kalkwater
nat gemaakt worden, is, om dat ze daardoor duurzaamer
worden, en neen tevens de Nooten, die •niet goed zyn,
door dit middel ontdekken kan. IIet tweede bedoelde oogmerk is, misfchien, 0th daardoor de voortplanting te verhinderen; dan zodanige voorzorg fchynt geheel onnoodig;
nadien geene Nooten, wanneer die uit de fchaal genomen
zyn , uitfpruiten of voortkomen zullen. Het is aanmerkelvk , dat, om die vrucht voort te planten , dezelve niet onder de aarde, maar daarboven op gelegd moet worden, gelyk
,

e-

„

-
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lyk" zulks door de Vogels, die men Noot-eeters noemt, Vie_

fchied, wanneer zy de ingezwolgen Nooten weder kwyt
raaken (*).
De Foelie word , na dat dezelve gedroogd is, ook in
drie forteeringen afgeleverd, namentiyk: (I.) Klim-Foelie,
dat is zulke die van geplukte Nooten afgenomen word
zynde de beste: (2.) Raap-Foelie , die van afgevallen en
opgeraapte Nooten voortkomt; en (3.) Gruis- of StofFoelie, die van halfrype Nooten afgeplukt word; voor deze laatítë foort word, even als voor gebroken, doorgeknaagde of verlEkte Nooten, flegts de helft der gewoone
prys betaald.
Wanneer de Muskaatncoten verzonden worden, hart
men die, na dat ze met tk n per Cent gewogen zy n , flegts
in afgedeelde vakken aan boord der Schepen, maar de
Foelie word in canasters gepakt, (ynde dit een foort van
korven of baaien die van boonbladeren gemaakt zyn,)
welke 161 Hollandfche ponden houden , maar niet hoogei
dan tegen 16o ponder, berekend worden: In ieder canaster word, onder het. inpakken ; twee kannen zeewater gegooten, welk tot behoud der Foelie dienflig is. Men kan
aan de canasters elk foort van Foelie, die daarin gepakt
is, onderfcheiden.; want de eerfee foort is in canasters niet
drie handvatzels, de volgende met twee, en de derde of
de Gruis- Foelie flegts niet één •iandvatzel voorzien.
„ Men betaalt thans voor ieder honderd pond Hol
-landsch,vetwrflon,vyieRksdalders en agttien Stuivers, en van de, derde foort niet meer
dan zeven Ryksdaalders en drie en dertig Stuivers.
Zoo porden beste en tweede -foort kos3o Ryks. o St,
ten derhalven
7
33
ioo ponden flegte
„

boo ponden bedtaageii
37
Hier vats %wrrd het tiende voor de Corn3
pavnie afgetrokken, zynde omtrent

36

blyft 33

45

33

7o

„ (`) Dc N:)^t-eater is een zekere boort van Vogel , die in
de Maiesvtfche teal Bouroez pen Jurian Buapala gënaamd word
,-ende zo groot als een Raaf; deze verzwelgen veel Nooten,
die zy ons erteerd weder kwyt raaken , en het is zeer merkwaardig,
Zn
;
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Zo dat de Hollanders by de ontvangst nog geene vyf en
een halve ftiuiver ligt geld, voor het pond door elkander
gerekend, aan de Perkeniers betaalen. Eveneens is het
met de Muscaatnooten; zy geeven voor tien pond Nooten
dezelfde prys als voor één pond Foelie, en bygevolg voor
duizend ponden Nooten , in vyf partyen van Zoo pond ieder afgewogen , zonder onderfcheid of het vette, middelfo rt of magere zyn, vyftien Ryksdaalders en agttien (luivers
en voor de ilegt(te of die in Rukken gebroken zyn, zeven
Ryksdaalders en drie en dertig Stuivers.
soon pond vette, middelmaatige en ma.
gere Nooten
3o Ryks. o St.
i000 pond flegte 7
33
Af als boven

33

36

b1 ft
De Nederlandfche Compa gnie betaalt derhalve
n, ener
bekent aan de Perkeniers, of eigenaars van de Perken, voor
twee pond, ten naasten by, één ligzen (uiver. Daarenboven ontvangt de Compagnie, als eigenaar van het Land,
van alles nog het tiende, zo wel van de geheele inzameling der Muskaaten, als ook zo dikwyls onbeweeglyke goeOeren verkogt worden, 't welk, by den overdragt der Perken, al vry aanzïenlyke inkomften voor haar opbrengt.
"

dig, dat de beste booroen op zodanige wyze door deeze Vogels
voortgeplant worden, en dat dezelve veel beter groeijen en
voortkomen, dan de zulke, die door de Inwoonders niet veel
moeite geplant en aangekweekt zyn."

Disfertatio Juridica Inauguralis de Judicibás et pra'fertim
de Scabinis in 1^elgio a primis inde tenporibus, q uam
eruditis examinandam obtulit DANIEL DBUTZ, Amftelodamo-Batavus. Lugd. Batay. spud S. et .7. Luclitmans,
178e. In quarto, f. maj. log pp.
T n dit Gefchrift levert ons de Heer Deutz een naauwkeuig verflag van 't geen de waardigheid der Schepenen, en
derzelver amptsverrigtingen, hier te Lande, in vroegere
en laatere dagen, betreft. Ter duidelyker ontvouwinge hier
van verledigt by zig vooraf ter befchouwing der oude regeeringswyze in onze Gewesten. Na eene korte opgave
van
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van den aanvang van 't Frankifche Ryksbe[Iuur over deeze
Landen, en de daarop gevolgde verdeeling van 't Franki.fche Ryk, waardoor eindelyk in 't jaar 925 onze Gewesten aan het Duitfche Ryk gekomen zyn, merkt onze Autheur aan, dat men, om de vraag, „ in wiens boezem
„ berustte de regtoefenende raagt hier te Lande, in de
zogenaamde middeleeuwen ?" te beantwoorden, te rug
moet gaan tot den eerf'cen inval der Franken, en de daar
gevolgen.-uitvorfpendgswyzmterlv
Dit leidt hem tot het aantoonen van de uitbreiding der
Frankifche magt, die eerlang zo uitgeftrekt werd, dat de
Vorften , niet alles kunnende beheerfchen, het beftier veeIer zaaken aan anderen in hunnen naam moesten overlaaten; en zulks brengt hem nader tot de vraag, door hoedanige perfoonen is dan de regtsoefening hier te Lande,
in naam der Vorften, gehandhaafd? Met de ontvouwinge
daarvan geeft hy ons een doorloopend berigt van de oude
regeeringswyze in onze Gewesten, byzonder met betrel•king tot de Regtsoefening, zedert dat de Franken 'er zig
theester van maakteil, tot op den tyd, dat de Graaveta
liet bewind der Regeeringe, niet uit kragt hunner Graa
lyke waardigheid, of als Graaven, (zynde dit Hechts een
eertytel van waardigheid , maar niet van 'eigen gezag,) maar
als Landsheeren , in handen gekreegen hebben. Op het
afhandelen hier van , bepaalt by zig nader, tot de overweeging van het geen het Ampt der Schepenen, ten aanzien
van de Regtsoefening, byzonder aangaat. En om dit, in
eene geregelde orde, ten klaarfte voor te ftellen, brengt
by ons eerst onder het oog, 't geen hieromtrent in aan
komt, met opzicht tot het Duitfche Ryk, en dus-merking
ook tot onze Gewesten , vóór de Stedelyke inrigtingen;
waarop hy, dan verder in overweeging neemt, 't geen den
Schepenen betreft, zedert het bevoorregten der gebouwde
Steden, en 't geen nopens het Schepensampt verder Rand
gegreepen heeft, of voorgevallen is , tot op den tegen
behandelt dit Stuk , in-wordigenty.ZE
alle deszelfs byzonderheden, met een zeer juist oordeel;
brengende zyne gefchied- en regtskundige aanmerkingen,
wegens het geene tot het Schepensampt behoort, op eene
zo wel ingerigte wyze te berde, dat ze daadlyk ter ophelderinge van dit onderwerp, 't welk van veelen niet duidelvk genoeg begreepen is, mogen (trekken. Verder
ontmoeten we hier nog, buiten dit algemeene, eene voor.
tiragt van 't geen de Stad Arnnerdam ten deezeu opzig4
Z3
te
-
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te in 't byzonder hetrcfc, waarop wy wat nader dienen Iiii
te (itt^in.

De Fleer Detrtz naamlyk merkt, aai liet einde van 't
tweede Hocfdituk , gaande over het Schepensanipt in de
Steden, waarmede zyne eigenlyke taak voltrokken is, aan,
dat by zig in doezen tot liet algemeene bepaald heeft, zon
zich uit te laaten over bet geen aan zommige Steden-der
byzonder eigeit is ;. laatende he onderzoek daarvan , als te
uitvoerig voor eerre Vcl^handelmg, en niet tot zyne . taak
behoorende, over aan die geeneii, ciie de zaaken der Steden hunner, inwooningp . ter Harte neemen. Eenftemmig
roet deeze aanpryzit)g aan anderen, haat by ook daarop zelve , als een gebooren Am(lerdammer, liet oog op de zaaken zyner Geboortefiad;, en liegt, by manier van Slot,
aan 't voorgaande, nog eerre belchottwi,ng van dc toedragt
der zaaken aldaar, vooral ten aanzien van het Schepensampt, waarvan wy het hoofdzaakiyke beloop, ter deezer
gelegenheid, zullen melden.
Zyn Ed. berigt ons niet korte woorden, hoe Avijiellnnd,
eertyds, ten deele aan de Abtdy van Elten, ten deele aan
de Utrechtíèhe herke, geíchoniten, eerlang aan den Graaf
van Holland gekomen is, als snede, hoe Graaf `-an van
.`írennes die IÍeerlykheid aan zynen Broeder, Lleer Guy
van Henegouwen , ten rechten leen opgedraagen heeft.
En deeze fleer Guy, zegt by, heeft ter plaatze, daar
voorheen Gysbregt van ilinflel, volgens liet gebruik in die
%lagen , zyn Kasteel bouwde , en daar deeze toen reeds een
dyk of darn, tegen den aandrang van 't water gemaakt had,
(van waar die plaats al in 't jaar 1282 (*) den naam van
Anf1elredanmze droeg,) 't welk allengskens een meerder
aantal van menfchen uitlokte, om hunne wooning aldaar te
vestigen, eerre Stad gefligt, of die l.laats door een Voor
(Lettre de 4ffranchisfernent,) met liet Stederegt-regtsbif,
begiftigd, tnsfclien de jaaren 1300 en :oi. Tot nog
had men geen zekere leennis van ouder Ilaudvesten der
Stad, dan die van Willem den IV, in 't jaar i342. Egter
was liet den opmerkzaamen Wagenpar genoegzaam zeker,
dat Ainflelredarnnae al vroeger met Stedelylke voorreten bedeeld was; en, op liet getuigenis van den ongenoemden
.Klerk uit de laage Landen by der Gee, ttivyfelde by niet,

of
(*) Vermoedc.lyk cone 1chrvf- of' dra :fuut. Lees t 27. ; l!t hans toen was de naam Jisr:f}^ir^' arnn7e reeds lekend. Zia
WAGENAAR, .Br;/chr. van «wjz. 11. D. I. IJLck, ti. 83.
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of Heer Guy had haar, omtrent het ;aai- I,,00, al Stede
verleend ; dan dezelven nergens ontdeat hebbende,-regtn
kon hy d swe ens niet lterl:er 1preeke-n. „ Jammer ,"
fchreef by daarom, „ Jammer is 't naar, dat cie Keuren
„ van Heer Guy niet meer voor handen fch;vnen. Zy
zoudeni ons , vermoedelyk, omtrent de oudste gellel.l„ heid der Regeeringe van Amlterdam ecnig licht gee,, ven -(*)." Dat geniis nu, 't well, ee lieer IV'agenaar met refit bejanimerdé., is thans lherlleldl. Iiet heeft
den fioogleeraar 11 luit mo ;en gebeuren -cleezeu Vo rregtsbr'ief van t 1 er Gity, de oudile I= ddí'est van Am(lcrciam,
te ontdekken, als -berustende in -de Leen- cu Reisteri.amer van .Hblland; en zyn W. lieëft' dezelve lgoedgunfli;
edegedáld::a'ri den Heer '- Deutz-, die dit merkwaardige
Stuk, waarin Fleer Gay zynen poirtel'en van ,5nil'lelredeinine
coere ende récht geeft Om naar ddzelven door Schout ende
Schepenen beregt te worden, aan 't einde zyner Verhandelinge door den druk openlyk geun een gemaakt heeft.
By de openhaare afgifte van dit Stuk gaat de Heer Deutz
na, in hoe verre deeze Voorregtsbrief van Heer Guy overeenkomt tiet, of verfchilt van , de opgenoemde Handvest
van Willem den IV, met nevensgaande aanmerkingen deswegens. Deeze vergelyking loopt tot op de vyf laatlte Artykelen; welke vvf laatyen in dit oude Stuk niet gevonden worden; doch 'er is ;_grond om te vermoeden, dat ze
min of meer ook plaats gehad hebben; toonende liet Ilandichrift genoegzaam , dat 'ër voorheenen meer by geweest
is; 't welk door den vernielenden tyd verlooren zal zyn gegaan. Wyders ontvouwt zyn Ed. nader het merkwaar,iigiie , dat in deeze Keuren van Heer Guy voorkomt ; 't welk
hy tevens ten beteren verllande van de oude inri;ting der
Stedelyke Regeeringe doet dienen. Zyn Ed. zig inzon d erheid ophoudende met 't geen deeze Voorregtsbrief van leer
Guy, in onderlcheid der Handveste van lVillena den IV,
aan de hand geefr , verleent dus hier cone verldaaring van
dit Stuk, die eigenaartig voegt by de verklaaring , welha
de Heer Wagenaar van het Stuk van li ' illetn den 1V gegeeven heeft (t): welke verklaaring ook hierdoor nog al
Benig nader licht ontvangt. Na liet afhandelen van
't geen dit link betreft ; verledigt onze Antheur zig wyders
tot liet voordraagen van 't geen bepaalcllyk den Schepenen
v.t,a
(*) Als boven, bi. 92,93, rol.
(F) Als boven, II Baer, hl. io8
Ii5.
-
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van dmferdanz raakt; zo met opzigt tot de oudheid, als
de wyze, den tyd en de langduurigheid, hunner aantl:ellinge; met het geen daaromtrent in aanmerking komt, mis
aanzien van de vereischten, 'welken in hun g e--gaderstn
vorderd worden , om het Schepensampt te bedienen; den
eed, welken zy by het aanvaarden van het zelve hebben
af te leggen; het eerenloon hun toegeweezen, en eindelyk
hunne amptsverrigting zelve: welk een en ander de Heer
Deutz befchryft, van den aanvang tot op den tegenwoordigen tyd; met aantekening van de merkwaardigfte veranderingen daarin voorgevallen. Men zal in de overweeging van 't geen onze Autheur hier, wegens het Schepensampt in vroegere en laatere dagen , aan de hand geeft,
ongetwyfeld zo veel genoegen vinden, dat men met verlangen zal uitzien , naar 't geen -zyn Ed. eindelyk nog
belooft, verder over dit onderwerp ter drukperfe te zullen
brengen.

Nieuwe Reize door Noord - Amerika, in den jaare 1781.
Doorden Heere Abt ROBIN. Uit het Fransch vertaald.
Te Amgerdam, by Allart en Holttop. 1782. In groot
oEta»o , 283 bladz.

aanmerkelyk g edeelte van Noord-Amerika is de Abt
EenRobin
doorgetrokken, daar by den veldtogt van den
{

Graaf de Rochambeau van den jaare 1781 bygewoond heeft.
Te Boston aangeland zynde, vervoegde by zig voorts by het
Leger, diestyds te Providence; vergezelde het zelve in den
optogt, door eene uitgetbrektheid van 756 Engelfche mylen, 'ongeveer z5a uuren gaans, van Providence tot voor
To, k; van welks belegering en overmeestering, te gelyir
met het gevangenneemen van Lord Cornwallis -en deszelfs
Krygsmagt, by een ooggetuigen geweest is. 's Mans Brieven , in welken by verflag van zyne ontmoetingen en wahrneemingen geeft , toonen een geest van opniserkzaamheid ,
niet alleen ten opzigte van het Krygs-, maar ook ten aanzien van het Staatkundige ; terwyl het tevens blykt, dat
de Natuurlyke Historie mede dikwerf zyne aandagt tot zig
getrokken heeft. Ter dier o&raaake ontmoet men in deez-- Brieven, buiten het verhaal der Krygsverrigtingen, verfCThhiden aanmerkingswaardige byzv^nderheden , die ons de
iteldheid van dat gedeelte van NoordAmerika nader leeren kennen. De elf eertje Brieven behelzen een voortgaand
be-
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berigt van zyn wedervaaren, en 't geen hy, geduurende
zyne togten, opgemerkt heeft. Hieraan hegt hy, in den
twaalfden Brief, een kort verflag van den Veldtogt van
Bourgoyne, en deszelfs omcingeling , waardoor by genoodzaakt werd, zig met zyne Krygsmagt aan Gates over te
geeven. Dit doet by vergezeld gaan van eene kundige
vergelyking der omttandigheden van Bourgoyne en Cornwallis; met •aanwyzing van 't geen men als misflagen in hun
zou mogen aanmerken; waaruit men kan-nevrigt
afleiden, dat het gedrag van Bourgeyne zeer wel tegen dat'
van Cornwallis opgewoogen mag worden. „ Kan men",
zegt by daarom ten befluite, „ kan men, naa dit alles, in
„ twijfel trekken , wie der beide Engelfche Generaals zich
„ best gekweeten hebbe? Zou Bourgogne minder gedaan
„ hebben te York, en zou Cornwallis meer gedaan hebben
„ in de Moerasfen aan het Fort Edward grenzende (*) ?"
Ten laattie komt hier nog een Brief, in welken de Heer
Abt Robin zig verledigt tot eene ftaatkundige befchouwing
der geíleldheid van de Vereenigde Staaten, der voorgeval
gevolgen, die men 'er van te-lenomwtig,dr
wagten heef*.. In deeze befchouwing geeft by , onder anderen, een beknopt berigt van den aanvang en voortgang
deezer omwentelinge, met nevensgaande aanmerkingen over
het fchrander beleid der Amerikaanfclhe Hoofden, die dezelve te wege gebragt hebben , op eene wyze, welke ter
verwonderinge van alle Staatkundigen llrekt; dat hein zig
hier over aldus doet uitlaates.
„ Met verbaasdheid, zegt bv, kon Engeland aanzien,
dat naare Volkplantingen , met zo veel ffoutmoedigheids en
voordeels, haare regten beoordeelden , zulke verftandige maat
beraamden ,zulk een vast genomen heiluit aankondig--regls
en, maar moest het van de vreeze bevangen worden, dat,
wanneer gedugte Legers zich vertoonden , de Volkplantingeu aan het Moederland tegenftand zouden bieden?
Lieden, die nimmer in den kryg gediend hadden, overgegeeven aan de zoetigheden van het Landleeven , in den
overvloed opgebragt, van een langzaam 'en vreedzaam ka
wier hgt bloote denkbeeld van het vergieten van-rakte,

Men-

„ (*) Ondettusfehen heeft Cornwallis niets dan toejuichingen
„ ontvangen in zijn Vaderland ; terwyl Bourgoyne openlijk en
„ in blaauwboekjes aldaar is doorgehaald. Het gaat met de
„ vermaardheid der menfchen, als met hunne bezittingen; zi,
„ is niet altyd de vrugt van eerlijkheid en verdieníle."
ZK
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Menfchenbloed van een kille vreeze deeds bevangen worden (*), konden zulke lieden bekwaam zijn, (ter befirijdiuge van eerre Natie, door haare jongfle voorfpoeden, zo
geducht in hunne ooges,) hunne geliefde woonsteden te
verlaaten, zich aan eerre geftrenge ondergefchiktheid te onderwerpen , den honger en dc onmaatigheid van wind en
weder te tarten , langduurige en afmattende werkzaamheden
te. verduuren , en met onverfchrokkenheid anderen te dooden, of zelven gedood te worden? Konden de Engelichen
gelooven, dat zij dit zouden durven ondernee uien, terwijl
zij, zonder ervarene Opperhoofden, zonder wapenen, zon der krijgsbehoeften ,, zouden te doen hebben , niet een
krijgshaftigen vijand , doorleerd in de kunst van flag leveren, en voorzien van alles, 't welk hem een gelukkigen
uitflag kon verzekeren? Om kort te gaan; ingeland, door
zijne eerzuchtige Staatkunde genoopt, moest noodwendig
gelooven, dat een klein getal Troepen zon toereikende
zijn, om de Ail erikaanen te beoorloogen en te onder te
brengen; en , indien dceze Troepen. in haaren toeleg mislukten Cu overwonnen wierden , moet zulks, in de Staatsomwentelingen worden aan °zien als een verfchijnzel , waar
van geene heerlchappij van 't gantfche Heelal ons een voorbeeld leeft uitgeleverd, en v;clks wecrgaë, in liet toekoomende , misicluen , nooit zal ondervonden worden (t).
Laateu wij ens niet verwonderen , wanneer wij de nieuwe
4rneri1Laanfclae Eskadrons zo dikmaals zien de vlugt neemen, verlrooid worden , en op de aaunadering des Vijands
ver.
-

„ (*) Ten tijde der Omwentelinge, was het meer dan
twintig jaargin geleeden, dat 'er geene halsítraf e was geoefjcnd."
„ (t) De Gefchiedenis vertoont ons , in de daad , menigvtil-

dige voorbeelden van Provinciën, het juk eenei ma ti„e beerfchappije afschuddende, en van een klein getal menlchen, op
talrijke Legers de Overwinning behaalende, doch deeze Staats
vielen voor, en deeze Overwinningen wierden-omwentlig
bevogten door krijgshaftige Volken, in tijden, in welke de
krijgsdapperheid het gebrek aan manfchap en het naángel trail
krijgskunde ligtlijk vergoedde. Doch nooit heeft de Gefeuiedenis een voorbeeld vertoond van menfchen , uit den aart wei
ontbloot van hulpmiddelen en onkundig in-nig()orlzucht,
de, Oorlogsweetenfchap, zegepraalende over eene dappere, kun
Natie, en die daarenboven van de noodige hu ;prnid.icic^t-dige
rijklijk was voorzien,"
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verdwijnen ; maar laaten wij ons verwonderen , wanneer
wij hen van nieuw zich zien vereeniggen, van nieuws ten
voori pijn tteeden , en altoos met lijdzaamheid en kloekmoedigheid verdraagen den honger en alle de rampen,
welke de Oorlogen medebrengen.
Hoe ;neer de fiere Engel.fchen het vernuft, de geneigd
hulpmiddelen hunner Volkplantingen opge--hedn
merkt en beftudeerd hadden, hoe neer zij zich moesten
verlaaten op den goeden uitflag hunner wapenen; en de geoeffende Wijsgeer moest gpmerken , daX ier, ter voltooijinge van deeze in onze dagen voorfpelde Omwentelinge, vee
le Eeuwen vereischt wierden.
„ Gij ziet de Amerikaanen, meer weritzaai door den
aandrang der Reden , dan door de drijfveer des Gevoels;
meer houdende van overdenken, dan van gevoelen; zich
meer toeleggende op nuttige dan op aangenaame verrigtingen. Van hier dat de Wetgeeving, de Staatkunde, de Natuurkunde, de Werktuigkunde aldaar opgang konden maaken; terwijl de vermaak aanbrengende kiinften aldaar onbekend bleeven; terwijl de Dichtkunde, die , onder alle andere Natien , de Weetenfchappen vóórging , aldaar Naare
verheevene en aandoenlijke toonera niet doet hooren. De
lieden, de vlekken, de plantaadjen''kunnen aldaar verroonen het beeld van een onbekrompen beftaan , der gezond
goede orde; doch niets van 't geen alleenlijk de-heid,r
verbeeldingskragt treft en vermaakt. Geene in eene rechte
lijn geplante berceauswijze gekromde boomen , om onder
dezelve een aangeuaam lommer te genieten; geene tuinen,
in welke vernuftig aangeleide bloemperken, in welke de
bekoorlijke eenpaarigheid, in welke de bevallige verfcheidenheid van bloemen de zinnen fireelen en de ziel bekooren; geene openbaare danspartijen of gezelfcliappen, zinnebeelden van hunne vrolijkheid en gelul..
„ Door welke middelen heeft ondertusfchen het Patriotismus dusdanige menfchen kunnen vereenigen, en hen vatbaar maaken voor zulke kloeke poogingen ? Eene belasting
op de Thee heeft hen eensklaps moeten berooven van eene
Waare , het gebrek van welke zich ieder oogenblik aan elk
Amerikaan deedt gevoelen (*). Ilet onverdraagzaame Pres
hij(*) 't Is bekend , welk Bene gisting het bevel van de beiasting op de Thee te heffen, in den jaare 1773 , onder veele
mcrikaanen te wege h ragt; en hoe veele Provinciën, by
s;e gelegenheid, liet gchruilz van dezen drank plegtig ver_
za ak-
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bijteriaansdom moet tints langen tijd zaaden van haat en
tweedragt tusfchen hen en het Moederland agtergelaaten
hebben. Hunne te eng beperkte Koophandel, niettegenftaande zij een van de rijkste gronden des aardbodems bewoonden, moet hun naauwlijks de dringendite behoeften
der gerijflijkheid hebben opgeleverd. De Nieuwspapieren ,
die van ieder geleezen wierden, moeten de ontfteltenis wijd
en zijd verfpreid, en hun een afgrijslijk toekomende voor
oogen gef}eld hebben. Doch geene tooneelen van geweld
wreedheid dienden als voorboden van dit-daighen
hachlijk oogenblik ; het was bedaard en wel overleid."
zaakten. Eene opoffering, die te fterker in 't oog loopt, als
men nagaat, dat de Amerikaanen veel Thee drinken, 'er een
groot vermaak in (tellen , en dat het by hen tot de welleevenheid behoort, elkanderen Thee aan te bieden.
Remarques fur les Erreurs de I'Histoire Philofophique et Politique
de Mr. G. Til. RAYNAL, par rapport aux affaires de 1'Amerique Seprentrionale , par Mr. Tu. PAINE, Maitre es-Arts de
1'Univerfité de Penfylvanie, Auteur des diverfes Brochures , publicés fous 1e Titre de Sens Commun, Ministre des Afiàires Etrangeres, pour Ie Congres &c. Traduites de l'Anglois;, et
augmentées d'une preface et de quelques notes par A. M.
CERISIER. A Amfterdam, chez 7..4. Crajenfchot, 1783. Sans
les Prefaces, 126 pp. in 8vo. gr. pap.
liet berigt door den Abt Raynal, nopens deStaatsomwventeling
van Amerika, gegeeven, (*) 't welk de Engelfchen niet
cunftig ontvangen hebben; om dat het de verkeerdheid der
Engeli'ehe maatregelen tegen de Amerikaanen veyfcherp berispt,
heeft ook den Amerikaanen niet voldaan ; om dat het de hatidelingen det vereenigde Amerikaanfche Staaten, en het daar
voorgevallene, op verre na niet in 't juiste-toebrkly
daglicht llelt. Dit laatfle heeft den Heer Paine genoopt,
om eenige Aanmerkingen daartegen op het papier te brengen,
en de misflagen door den Abt Raynal, in dit geval begaan, te
ontdekken. Zy,, die het opgemelde Gefchrift van dien Staat
bezitten, en lust hebben het Stuk nader-kundigeM'ysr
te onderzoeken , zullen wel doen, als ze dit Stukje van den
Heer Paine doorloopen, oni na te gaan, vat hieromtrent aan
te merken zy. 't Kan niemand vreemd voorkomen, dat de
Heer Paine, niet alleen een ooggetuigen van de onlusten in 't
Land zyner inwooninge, maar tevens miu of meer een deelge
(`; 7_i ,?lr. I'ar. Irr.ï o f, III. D. b1. 5o:.
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genoot der handelingen van het Amerikaanfehe Congres, ten
deezen opzigte gegronder kundigheden aan den dag brengt;
dan een bnitenlandsch fchryver, des by met regt verdiene gehoord te worden. Eli men zal zig niet te meer genoegen tot
het doorbladeren deezer Aanmerkingen kunnen verledigen , om
dat dezelven, buiten liet geen den Abt Raynal byzonder betreft, verfcheiden bedenkingen, raakende de Aterikaanfehe
zaaken, en het gedrag, zo der Engelfcheti, als der Franfchen
en Spaanfchen, daaromtrent, behelzen, in welker voorflelling
de Heer Paine doet blyken, dat het ook hem aan geene Wysgeerige Staatkunde mangelt. — Aan 't einde van dit Gefchrift ontmoet men nog 's Mans gedagten, over 't een en 't
ander voorgevallen, na den tyd, dat de Abt Raynal zyne opmerkingen over de Staatsomwenteling van Amerika op het papier
gebragt had ; te weeten het gedrag van 't Engelsch Ministerie
omtrent Holland ; de verandering welke het Engelfche Ministerie ondergaan heeft; en de gevestigde afkeerigheid der Anierikaanen van de Engelfchen; waaraan hy wyders, (zyude dit
Gefchrift voltrokken te Philadelphia , 21 Aug. 1782,) nog hegt
zyne overweeging van 't geen de onderhandelingen ter bevrediginge• aangaat, en 't geen zou, mogen dienen om eene algemene Vrede betlendig te maaken. — Gemerkt het eerstgenoemde deezer byzonderheden, het gedrag van 't Ettgelseh
Ministerie omtrent Holland , ons bovenal betreft, zo vinden
we 't niet ongeraaden, den Leezer nog' mede te deelen , ' t
geen de Heer Paine deswegens. opmerkt.
Een geest, zegt hy, die zig eene hebhelykheid van laagheden en onregtvaardigheden te bedryven eigen gemaakt heeft , gaat
bel}endig in die eigenfte handeiwyze voort, zonder door iets
anders, dan door eene nationaale eenzydigheid, gedreeven te
worden. Indien dit zo ntet ware, zou men dan wel reden
kunnen geeven van de oorlogsverklaaring, die Engeland tegen
Holland afgegeeven heeft? Om zig een denkbeeld te vormen
van de Staatkunde , waardoor het Engelsch Ministerie toen geleid werd, moet men zig voor den geest brengen, hoe de Engelfche Natie, over 't algemeen, van de Hollanders dagt ; en
de Engelfche Staatkunde befchouwen , niet in het gezigtspunt
der regtvaardigheid , als waren ze daardoor bewoogen ; maar in
het gezigtspunt der voordeelen , welken zy daaruit'verwagtten.
Indien Engeland maar immer vermoed had, dat de Vereenigde Nederlanden ééne lyn zouden trekken , met Frankryk , Spanje en Amerika , zou dan het Engelsch Ministerie wel ooit heb_
ben durven denken, om de Nederlanden ten oorloge uit te tarten? 't Zou althans eene ílaatkundige dooling geweest zyn ;
of men moest vooronderilellen , dat het Ministerie beoogde,
het tydftip eener genoegzaam wanhoopige uitkomst, ter billykinge van den affland, welken het tog wat vroeger of laater
zou moeten doen , te verhaasten ; en waaromtrent het Ministe.
rie z 1 g noodwendig Gene verfchooning, voor 't oog aller Volkeren ,
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ren, noest bereideli. 'Er zyn tvden en perloonen, die een
voorwendzel ter bedekkinge van de gedaane onderwerping behoeven; eenigermaate gclyk aan die fchepen , welken, in een
Zeelag zwaar befchadigd , op de komst van een magtiger
(chip wagten, en zig vcrblyden, dat zy deeze gelegenheid vinden , om zig met eere te kunnen overgeeven. Is dit grootheid
van ziel? Of is het bekrompenheid van geest? Ik zal zulks
niet onderzoeken. Egter hel ik vry fterk over tot het laatfte :
want zodanig een gedrag fchynt te vooronderhellen, dat men
te zwak van geest is , om de tegenfpoed , in haaren weezenlyken toeRand , te kunnen ondergaan. Dan het gedrag van 't
Engelsch Ministerie heeft getoond, dat dit geenszins deszelfs
Raatkundig plan was, en dat men hier derhalve na andere beweegredenen moet omzien.
En men heeft dezelven waarlyk nergens anders te zoeken,
dan hierin , dat de Engelfchen zig een ten uiterf e laag denkbeeld van 't Nederlandfche Volk gevormd hebben. Zy zagen
het zelve aan als een Volk , dat zeer gefchikt was, din alle
vernedering geduldig te verdraagen ; dat zy naar hun welgevallen konden beleedigen, en naar hnn lust uitplonderen; zonder
dat het zelve dorfle onderliaan zig daar over te wreeken.
Indien het Engelffch.e Ministerie op dit denkbeeld afgegaan
zy , laat zig dc rede, van deszelfs gedrag ligtlyk raamen. Het
verbeeldde zig naatnlyl., dat het hun, wanneer ze de Hol
Benige miilioenen ponden flerlings ontroofd hadden, (en-landers
het toeflaan der \'ry'buitery is een gefchikt middel om zig de
toegenegenheid van 't ingellche Volk te verwerven,) niet nmoeilyk zou vallen vrede niet hun te maaken; dat ze zulks zouden
kunnen doen , wanneer liet hun maar behaagde, en op zodanige
voorwaarden als zv goedvonden hun voor te fchryven. Overeenkomliig hier mede, was ook de zeeroovery naauwiyks ten einde, of her Ministerie floeg een verdrag voor; dat egter, gelyk
bekend is, geheel andere gevolgen had, dan het Ministerie zig
voorftelde. — Als de -geest eenmaal liet gevoel zvner eigen
waarde verlooren .heeft,, zo verliest by gelvktydig de bekwaam hek- om die van andereta behoorlyk te fchatten. — De Ame=
rikaanfche Oorlog •heeft de Engeli'chen in zulk eene verfcheidenheid van ongerymde ;taatsomftandigheden ingewikkeld , dat zv,
van anderen naar zigzelven oordeelende , niet bemerken, waarin de nationaale waardigheid by de . andere Volkeren beftaat.
Zy verwagtten van Neêrlands Volk onderwerpelykheid en valschheid; en die misvatting ontflond daaruit, dat zy zelven die
rollen , in den tegenwoordiger oorlog , in cello menigte van omflandigheden, gefpeeld hadden.
Met Groot Brittanje in een verbond te treeden , of eenige verbinteiiis• niet het zelve aan te gaan, helt een Gemeenebest derhalve in een onzekeren toeftand ; en komt niet wel overeen
niet de lesten tiener goede Staatkunde. De vereenigde Nederlanden, en het vereenigd Amerika , leveren treffende proeven
vats
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vain de gegrondheid deezer aanmerkinge. Lasten beide die Ge

niet 1 rankryk en Spanje verbinden; dan zal-menbstzig
Groot-13rittanje hen ontzien en zelfs eerbiedigen : laaten ze
Zig in tegendeel op nieuw niet Groot-Brittanje verbinden, dan
zal het voortgaan niet hen te beleedigen en te herooven. In
't eerfte geval vreest Engeland die Gemeenebesten te verongelvkcn, om dat ze in een niagtig Bondgenootfchap Baan, 't welk
hen daadlyk kan byfpringen : ni iar in 't laatfle geval heeft die
vrees in geenen deele plaats. Zo is althans het voorige
gedrag van Groot-Brittanje geweest.
De ontdekking van Amerika, ge/chikt ter aangenaaine en nutte leezing voor Kinderen en jonge lieden , door j. EI. CAMPE. Eerie
en tweede Deel. Te Anaflérdam, by de WVed. J. Doll , 1733.
Behalven de Voorrede, 755 bladz. , in oftavo.
Met het opftellen van dit GeIchrift vervolgt de Heer Campe zy-

ne beoogde taak, te weeten, „ eene verzameling van Boe
te geeven , welken den kindfchen en jeugdigen ouder--,ken
„ dom , op eene nutte en aangenaame wyze kunnen onderhouden ;" en daarin trapswyze voort te gaan. Met dat oogmerk
gaf by eerst zyne Kleine Kinderbibliotheek, vervolgens Robinfon
Crufoë den jongen, en thans de Ontdekking van Amerika, Of
de lotgevallen van Kolumbus, Kortes en Pizarro ; waarvan die
der twee- eerstgenoemden in deeze twee Stukjes afgehandeld
worden, blyvende die van Pizarro voor een derde gefchikt.
Zyne manier van onderwyzen in deezen is gelykfoortig niet
die, welke by in 't ontvouwen der gevallen van Robinfon gehouden heeft ('"); met dit onder(cherd, dat de Kinderen hier
vooronderfield worden meer kundigheden te bezitten, en dat
liet gefprek van den Vader gezetter voortgaat. De Heer Campe
behandelt deeze gel'chiedenis op Gene leerzaame wyze, en
houdt don aart van een onderrigtend gcfprek van een Vader
met zyne Kinderen zeer wel in 't oog: 't welk op zodanig eene
manier ingerigt is, dat het den Kinderen niet blootlyk de lotgevallen der opgenotlnide Perfoonei ontvouwe, maar hen tevens
by die gelegenheid verfcheiden nutte kundigheden inboezeme ,
en hen wel byzonder de drijfveeren der menschlyke bedryven ,
mitsgaders het' deut;dzaame en ondeugdzaame veere opmerken.
Het een en 't ander heeft de Authcur indiervoege voorgedraa_
gen , dat het aan de vatbaarheid der Jeugd geantwoorde, en
deszelfs leezing haar gevallig zy; des het wel eene plaats by
zyne voorige Schriften verdiene; en ons een,gunft • denkbeeld
doe vormen , van eon ros ander Gefchrift, 't welk op deeze
Qntdekking van Arnerika f'taat te volgen.
,

In

(') Zie

, lig. Yard. Letteroef.
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In zyne Voorreden naamlyk geeft by te kennen, dat by zyne
jonge Leezers hier door wil voorbereiden, tot eene leezing,
welke hem, onder alle Schriften, om jongelingen te onderhou
zeer verre de nuttiglie fchynt te weezen, — tot de lee--den,
zing van Reisbefchryvingen, welke indiervoegen opgefteld zyn,
dat zy aan de bedoeling beantwoorden, dat is, van zodanigen
-- die wy nog niet bezitten.
„ Aan het vervaardigen van, zodanig eene verzameling van
„ reisbefchryvingen, (zegt by,) waarby niet meerder denkbeel„ den van aardrykskunde , waereldkunde , gefchiedkunde en
„ andere wetenfchappen onderfteld worden, dan men by jonge
„ lieden, die myne opgenoemde werken zullen geleezen, en
„ daarby het gewoon onderwys der Schoolen genooten hebben ,
„ onderftellen kan, denk ik, eenige jaaren achtereen, die uu„ ren toe te wyden, welke my van de pligten myna beroeps
„ ter uitfpanning zullen gverfchieten. En ik geloof, dat ik
„ deeze uuren, welke my zo fpaarzaam worden toegemeeten,
niet ligt aan nuttiger bezigheden zou kunnen betleeden."
„ Want, indien 'er elgenlyk, in den ftriktf'en zin, iets ge„ fchikt is, om het jeugdig brein te •ervrolyken ; om zyne
waereld-en menfchenkennis op cene gemakkelyke en aange„ naame wyze uit te breiden; om de zucht tot romaneske
„ uitzichten in de toekomende dagen, en allerlei Arkadifche
„ droomen, waartoe zo veel andere boeken naar de mode
„ hem uitlokken, te verzwakken; ons hem vroegtydig eene
„ heilzaanie walging van al het beuzelende, oppronkende ,
vertederende geklap der gemelde modehoeken; welke van
„ tyd tot tyd en ligchaam en ziel bederven, te gelyk met
„ eenen wenfchelyken finaak, voor alle ernftiger en nuttiger
„ onderhoud in te boezemen: het zyn gewisfelyk zodanige
„ Reisbefchryvingen, by welker vervaardiging men zo wel,
,, met opzicht tot de zaaken, als ook tot de fchryfwyze alleen,
„ deezen jeugdelyken ouderdom onverzettelyk heeft in 't oog
Dit is dan myn ontwerp, en dit boek daargehad.
„ toe eene noodzaakelyke voorbereiding."
-

.Ranfpraakèn gedaan, zo ter verlaating van het oude , als ter ir trede en inwyding van het nieuwe Rechthuis te Westzaan , den
13 February Ao. 1783. Te Amfizerdam, by A. J. V. Toll, 1 783•
In gr. oEtavo , 64 bladz.
Bouwvalligheid en bekrompenheid van het oude Rechthuis
van den Barrie van Westzaan hebben, zo als ons de Heer
Simon _7ongewaard junior, Schout en Secretaris des opgemelden Bhns. in zyne Aanfpraak te kennen geeft, aanleiding gegeeven, tot het neemen eener refolutie om een nieuw Rechthuis voor dien Ban, in het Dorp Westzaan , daar het oude
ins.
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insgelyks (fond, te Richten; welke refolutie dan ook voorts
werk!'ellig gemaakt is. Op de voltooijing nu van dat GebouW
heeft de Achtbaare• Bans-Regeering goedgevonden, haare laat
ver gadering in 't Oude Rechthuis gehouden hebbende -Ite
plegtig Naare intrede in 't Nieuwe Rechthuis te doen: en by
die gelegenheid is de ecne en andere Aanfpraak gedaan; wel
druk gemeen gemaakt zyn. In-kentragdisfoen
de eerfte plaatlie heeft de Heer 7ohannes Israël Creutz, (Ph.
Dr. A. L. M. en eerfte Directeur der Stads Werken te Amfterdam,) aan wieg men de directie nopens de fligting van dit
Gebouw had toevertrouwd , de Leden der Agtbaare Regeering ,
met eene gepaste Aan1'praak, ver^ogt liet oude te verlaaten,
en van 't nieuwe bezit te neemen. Dit gefchied zynde heeft
die Heer hen plegtig , met Bene welingerigte Aanfpraak, in 't
Nieuwe Rechthuis verwelkomd. En daarop heeft boverlgenoem,
de Heer 7oagesvaard dit Nieuwe Gefficht als ingewyd , met
eene Aanfpraak, zo aan de Re i*eeringsleden als andere Heeren
by die gelegenheid aldaar tegenwoordig. Met een kort woord
d Vergadering herinnerd hebbende, 't geen tot den opbouW
van dit Nieuwe Rechthuis betrekking had , geeft by verder zynen Toehoorderen eerre befchryving van dat Gebouw, zo teil
aanzien van deszelfs uiterlyke als inwendige gefeldheid; met
eene nevensgaande verklaaring van de zinnebeeldige cieraadien i
waarmede liet zelve pronkt. En hieraan kegt by eindelyk zynen inwydenden zegenwensch , en verdere beknopte ter zaake dienende byzondere aanfpraaken. In 't een en 't ander heeft
de Redenaar den aart van zyn onderwerp zeer Wel in 't oog
gehouden, en alles eigenaartig gefchikt naar den eisch der beoogde omf'andigheden. Zie hier zynen inwydenden zegen
welken wy te eerder overneemen , om dat dezelve-wensch,
ons tevens leert, tot welke byzondere einden dit Gebouw ge
daar by zig, wen( bende, aldus laat hooren.
-fchikts:
„ Dat de $ilerhoogfie Bouwheer en Beftierder van 't Geiteelal , welke , door deszelvs gun(Iige Voorzienigheid , ons dit
tijd(}ip, mar welke onze Voorvaderen reeds begeerig zijn ge..
weest, en wij lange gereiklialsd hebben, heeft doen beleeven,
geeve: dat dit Huis, ('t welk niet alleen een Raad -, maarbijzonder van wegen de Rechtsoefeningen daarin te houden,
verdient een Rechthuis genaamd te worden,) allezins beant.
woorde aan de eindens waartoe 't zelve gerchikt zij ! Dat der
Weezen Recht, zo 't behoort, en derzelver waare belangens
daarin in acht genomen worden ! Dat de Archiven en Registers deezer Banne daarin zorgvuldig bewaard, en in orde gehouden worden! Dat de Waag (*) daarin in alle recht en bil
Dat de Yk in alle juistheid daarin-lijkhedgofnwr!
-

be'
(') Eén der vertrekken van de beneden lie verdieping, naamlek, is gefs!hikt
voor de waan , in te gelyk verordend tot het hou.leli van de) Y4,
V. DES[L, ALG. LETT. NO, $.

Aa

344

AANSPRAAKEN

betracht worde! Dat geene befoignes, welke tot oneer van
dit Gebouw, of deszelfs gebruikers, eenigzins zouden kunnen (rekken, daarin gehouden worden! Dat bijzonder in deeze Kamer (*) Recht en justitie gehandhaafd worden ! Dat alle Vergaderingen daarin, als onder 't Alziende Oog, met alle
bedachtzaamheid, deftigheid, openhartigheid en welmeenendheid,
vrij van alle partijdigheid en verkeerdheid , in vreede en eensgezindheid ter bevordering van de waare wezenlijke belangens
dezer Banne en derzelver Ingezetenen, gehouden worden, en
alleszins met het Zinnebeeldige, daarin. voorkomende ,overeentemmen! De Allerhoogie neeme dit Huis en alle de Leden deezer Vergaderinge , benevens alle , die 'er na dee2en ingang in
zullen verkrijgen, in zijne gunflige hefcherming; zitre altoos
voor in de Vergaderingen, en maake ieder tot dien post, tot
welken hij in dit Huis geroepen wordt, bekwaam! Ia doe dit
Huis, en alle 't geen daarin verricht zal worden, tot aan 't
einde der eeuwen, ftrekken, zo tot zijn eer, als tot een algemeenen Lov op aarde ; en voege 'er zo en zo toe !"
(') De Aanfpraak naamlyk gefchiedde in de groote Zaal, (op de tweede
verdieping,) „ verordend tot een' Rechtkamer, en Vergaderplaats der L(.den
„ van de Regecring dier uitgcfrekte Banne en Ambachtsheerlijkheid."
Neerlands Heldendaaden ter Zee, van de vroegfie dagen af, tot op
den tegenwoordigen tyd. Tweede Deel. Te Am/lerdam, by
P. Conradi, en te Harlingen, by V. v. d. Plaats, 1783. De
beide Deelen, 88o bladz. in gr. 8vo.

dit Werk beantwoordt volkomen aan 't voor
Het Vervolg van
dus aan 't geen wy van deszblfs uitvoering al--Xande,

voorens gezegd hebben (*); weshalven het niet noodig zy op
de inrigting en behandeling der hier in voorgeftelde Zeebedry ven, die onzen Landzaaten ter eere flrekken , Ril te (laan.
Alleenlyk hebben wy den Leezer nopens dit Gefchrift nog te
snelden, dat het thans voltrokken is, en in de laatfie bladen
een verlag geeft van de manmoedige verrigtingen der Zeehelden
onzer dagen; die toonen, dat het, hoe gegrond men ook anders
over de we@r-en werkloosheid van 's Lands Vloot klagtig valIe, den Lande niet ontbroken Nebbe, aan Mannen, wier dapperheid geen Krygsgevaaren ontzag, en die door hun beleid te
over bekwaam waren om den Vyand tegenfland te bieden: zo
dat ze niet dan door overmagt bezweeken, en met gelyke
magt, ja zelfs met merkelyk minder magt, den Vyand konden doen deinzen. Zulks getuigen de hier bygebragte verhaalen van 't gevegt van Kapitein DEDEL den jongen, in 't jaar
1762;
(•) Zie Alg. Vad. Letteroef. IV. D. bl.. fox.
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1762; der gevegten van c'e Kapiteins SATINCK en VAN VOL mitsgaders den gevaarlvken togt van Kapitein de RoccK ;
het gevegt van den Schout by Nagt KRUL; dat van de Kapi.
teinen MELVILL en OORTHUIS, allen voorgevallen In 't jaar 1781
gelvk ook van den vermaarden Zeeflag van den Schout by Nagt
ZOUTMAN, tegen den EngeiIchen Vice Admiraal PARKER, by
Doggersbank, den vyfden van Augustus 1781; met welks mei.
ding de Schryver van dit Gelehrift, zyne taak dus ten einde
gebragt hebbende, zynen arbeid zeer gepast in dezer voege
belluit.
Zie daar, waarde Landsgenooten de befehryving van den
eenigen doch roemryken Zeeflag, welke in deezen oorlog tegen den Brit gevoerd is. Wy zagen, in het beloop deezes Werks,
hoe zeer onze Landaart, in heldenmoed en dápperheid ter Zee,
ten allen tyde heeft uitgemunt; wy zagen dat het tegenwoordig gellacht van zyne Voorvaderen niet ontaart is, dat het zelfde bloed nog in zyne aderen ftroomt , welk den trotfchen Engelschman meermaalen van fchrik, zelfs in zyne fchuilhoeken,
deedt beeven, en dat flechts de gelégenheid ontbreekt, om
zynen wrevel te fnuiken, en hem met fchande naar zyne kusten te verjaagen.
„ Indien de oorlog mogt voortduuren , vieyen wy ons, dat
onzen Leezeren nieuwe ftof van vreugde over het gelukkig
handhaaven van de eer van Nederland verCehaft zal' worden;
de tegenwoordige tyden doen ons zulks met een gegrond vertrouwen hoopen. Indien echter het zwaard wordt in de fchede
geloken, en de vrede een einde maakt aan alle vyandlyke ontmoetingen , dan zal de laatfte Zeeliag , de flag by Doggersbank,
geen onaanzienlyk einde maakes aan die reeks van fchoone Hel
waardoor zich dit Gemeenebest achtbaar heeft ge--dena,
maakt in het oog van alle volkeren op den ganfchen aardbodem."
BERGEN ,

„

TVaderlandfche Gezangen van ZEELANDUS. No. 7. hi gr. ofiavo.

Onder het affchryven van bet bovenffaande Artykel kwamen
ons op nieuw Benige Vaderlandfche Gezangen van Zeelandus,
die van een goeden Rempel zyn, in handen; en daar 'er onder
dezelvcn een Dichtf'tuk gevonden wordt, het welk gefchikt
was om in de Stadsmuzykzaal te Utrecht uitgevoerd te worden, het welk ten opfchrift heeft DE DOGGERSBANK, zo hebben wy niet getwyfeld, dit Stuk, als Bene nieuwe proeve, op
de melding van dien vermaarden Zeeflag te laatets volgen,
Het befi•aat uit drie by elkander komende Stukken, die in deeze orde voortgaan.
Aal
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Helaas! ... helaas! ... waar is mijn roem gebleeven
Waar is mijn magt, voorheenen zo grdugt?
Help God! — help God! -- men flaat mij naar het leven!,
Waar is de Moed? — is dan de Moed gevlugt?
6 Nederland! mijn tempel was u heilig!
Gij droegt de kling voor mijn gezag en eer!
Maar ach! ik hen, bij u , niet langer veilig!
Gij draagt de kling voor mijn gezag niet meer!
Daalt! Entilen! daalt! en voert mij weer naar boven!
Help God! ik fief! ... hoe trilt mijn heiligdom! ..,
Daalt ! Engen ! daalt ! en voert mij weer naar boven!
Bataven!,.. ach! .... 't bataaffche volk is from!!

. .

FITST VADERLAND.

Val aan!. .. val aan! ... val aan ! bataaffche waterhelden!
Het geit mijn hoog gezag !
Val aan!... val aan!... val aan! bataaffche'waterhelden!
Verdedig mijne vlag !
Teal aan! laat nu uiv donders hooreis!
Vergruist der britten overmoed !
Het uur der wraake is thans gebooren
Val aan ! laat nu uw donders hooren!
Vee gruist der britten overmoed!
Val aan? --- herfielt mijn oude glorie!
Dat die, tot 's waerelds nags, blijv' flaan
Godheid daalt!.., gij krijgt viEiorie!
Bataaff the helden! val.., val aan I!
ZANG VAN MATROOZEN.

Solo.
Hoeaee!... hoezee!... hoezee! wij zegepraalen;
Daar deinst , daar deinst de brit!
Wij zetten aan zijn heerschzugt paalen!
Ons vaderland mag adem Naalen !
Daar deinst, daar deinst de brit.
Chorus.
Daar deinst, daar deinst de brit.
Solo.
Met grooter magi en meerderfchepen,
Ragt hij ons in zijn nest te fileepen;
Maar wij, van Neêrlands God verteld,
Wij hebben, door heldhaftig poogen,
do veêravil van zijn groot vermogen,
Zijn opgeblazen trots geveld!
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Wij hebben, voor der volkren oogen,
Den ouden roem in 't licht gefield!
Chorus.
Wij hebben, voor der volkren oogen ,
Den ouden roem in 't licht gefield!
Solo.
Zoo moet Gods trouw ons immer blijken!
Hij deedt den trotfchen vijand wijken! --•
Hij (reedt voor t dierbaar vaderland!
Chorus.
Hij treedt voor 't dierbaar vaderland!
Solo.
Wij allen voelden 't <lvermo en
Het ferktte ons ir. 't heldhaj ig popgen,
En treedt met ons voor 't vaderland !

Chorus.
Eet flerktte ons jn't heldhaftig poogen,
-En treedt met ons voor 't vaderland!
Solo,
Wij zien den britfchen hoogmoed daalen,
Voor nedrlands oude glorlevlag!
Nooit zagen wij een blijder dag!
Hoezee! hoezee! wij zegepraalen !
Nooit zagen wij een blijder dag!
Chorus.
Hoezee! hoezee! wij zegepraalen!
Nooit zagen wij een blijder dag!
Solo.
d Doggersbank! gij kunt getuigen,
Dat neêriands moed den trots deedt buigen
Der heerfchers van de zee!
Wij konden 't brits geweld bedwingen!
Wij zullen neerlands glorie zingen!
't Heelal zing' met ons mee!
Chorus.
Wij zullen neerlands glorie zingen!
't Heelal zing' met ons mee!
Solo.
De vrije vlag blijve immer waaien!
De vlag van 't vrije vaderland!
Aai
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Zo lang onze aerdbol om zal draaien,
Blijv' God de God van 't Vaderland!
Hoezee! hoezee! wij zegepraalen !
Wij blijven meesters van de zee
Ons vaderland mag adem haaien!
Hoezee! hoezee! hoezee!
Chorus.
Hoezee! hoezee! wij zegepraalen!
Wij blijven meesters van de zee!
Ons vaderland mag adem haaien!
Hoezee! hoezee! hoezee!
Vaderlandfche Gedichten, onder defpreuk, Amore Patria'. No. I.
en II. Te Weesp, by J.Houtman, 1783.Ingr.oliavo,30bladz.
Eene recht Vaderlandfche denkwyze bezielt de Opfiellers deezer Gedichten ; en derzelver uitvoering toont, dat ze uit de
handen van de zodanigen komen , die geen vreemdelingen in
het Dichtkundige zyn, en 't 'er daadlyk op toeleggen , om zig
liet recht Dichtkundige eigen te maaken, waarin ze, op dien
voortgang , wel zullen flaagen. De twee thans afgegeeven
Numeros behelzen negen Stukjes, die allen, in hunne Poort,
hoewel 't eene beter dan 't.ander, vry gelukkig opge(leld zyn.
Ze zyn meerendeels betrekkelyke tot de vroegere omflandigheden
van ons Vaderland , in den jasre 1782 , als toen gedicht, zonder oogmerk van dezelven gemeen te maaken; doch , zo ze niet
geheel onaangenaam ontvangenworden, zal men „ gelyk een kort
Voorberigt meldt, dezelven vervolgen met andere Stukjes zo van
dien als van laater tyd. Onzes agtens verdienen ze aanmoediging, en mogen niet ten onregte geplaatst worden , by de
zo even aangepreezene Vaderlandfche Gezangen van zEELANDVS,
--- Tot eep klein haaltje, diepe:
Mr. E. F. VAN BERCKEL
HERSTELD.

Toen Albion
De Vrijheidzon
Pan Batoos kroost wou neer doen hellen
Door haar gevloekte dwinglandij;
Dorst men, tot [mart van 't roemrijk T ,
VAN BERCKEL fChuldig fellen.
-

Maar nu't geweld
Word neergeveld
Door trouwe en wakkre vrijheidzoonen :
Zien wij vAN BERCKEL in zijheer
Geheel herfteld, wat tegenveer
Men dezen Held dorst toonera.

Ge-
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Gefchenk voor de ;j'eugd. Derde Stukje. Te Amfierdam, by J.
Allart, 1783. In oldavo, 142 bladz.
vervaardiging van dit Stukje hebben de Eerwaarde Hee.
B yrendeMartinet
en van den Berg zig voorgefleld , den Kinderen

in handen te geeven , een kort ondtrwys in de Kerkgebruiken
der Israelijten; om hun daaromtrent, naar hunne vatbaarheid
zodanige kundigheden in té boezeroen, als ftrekken kunnen,
om 'er een regelmaatig denkbeeld van te vormen. Een gefchrift
van die natuur was 'er tot nog niet: zynde alle de Gefchrif_
ten desaangaande, voor de Kinderen, te omfagtig, of te oppervlakkig, om 'er weezenlyk nut van te hebben. Dit heeft
hunne Eerwaardens, naar 't fcilynt , doen befluiten , om een
Vraagboekje op te 1lellen, bepaaldlyk gefchikt, om den Kinderen hieromtrent zodanige onderrigtingen in te boezemen, als
hun van dienst kunnen zyn, ten beteren verifandeveelerplaatzen der Heilige Schriften, waarin van.deeze Kerkgebruiken
gewag gemaakt, of op dezelven gezinfpeeld wordt. Ze brengen het voornaamíle, dat deswegens in aanmerking genomen
behoort te worden, tot drie hoofdzaaken. (t.) De plaatzen
daar de Kerkdienst gehouden werd. (2.) De perfoonen , die
denzelven waarnamen. En (3.) de voornaam(le kerkplegtigheden zelven, met de byzondere tyden , waarop zy verrigt werden. Hunne Eerwaardens ontvouwen het hier toe betrekke_
1vke zo beknopt, en egter tevens zo klaar, dat het voorgo_
helde van groot nut kunne zyn, niet alleen voor kinderen,
maar ook in meerder jaaren voor den gemeenen Man, die lust
heeft tot Bvbeloefening, en dien 't aan gelegenheid ontbreekt,
om uitvoeriger Verhandelingen over dit onderwerp te ]vezen.
Wanneer dit Stukje, ook afzonderlyk onder een eigen
Tytel, afgegeeven wierd, zou men, vermoeden we, den ge
meenen Man dienst doen.
De Zot van Aanzien, of de Historie van Hendrik , Graave van
Meerland. Door den Heer BROOKE. Naar den derden Druk
uit het Engelsch vertaald. 'Te Amflerdam , by de Erven 'van
F. Houttuyn , 1782. Vyf Deelen, in otïavo.
Een leerzaame zedekundige Roman , in welken het beloop des
menschlyken leevens, in de verfchillende werkingen van veelerleie characters, in onderfcheiden oorhandigheden, niet veel
oordeels gemaaid wordt. Om hierin te gelukkiger te ílaagen ,
heeft de Heer Brooke de Historie van Hendrik, de hoofdperfonaadje van deezen Roman, doorvlogten met een aantal van
gefchiedenisfen van andere perfoonen , die als zo veele op zig
zelven ftaande verhaalen uitmaaken ; doch welken de Autheur
rret
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niet de gefchiedenis van den Graave van Meerland verknogt,
Dit maakt deezen Roman wel wat langwvlig , en brengt zomtyds zelfs te weke, dat men de hoofdperfoonaadje bvkans geheel uit het oog verlieze ; maar in vergoeding hiervan trefr mets
'er eene des te grooter verfcheidenheid an chata&ers in aan,
die zeer wel uitgevoerd zyn, en ons Gene verfcheidenheid van
tooneelen des menschlyken leevens voor oogen Rellen, die
allen van een leerryken aart zyn. Zommige Hikken, vooral
met betrekking tot wonderlyke ontmoetingen, dappere bedryven , en godsdieniige denkvwwyzen , zyn wel eens wat fterlc
getrokken ; dan nieerendeels beantwoorden ze dermaate aan do
natuur, aan 't geen een oplettend mensch in de Waereld ziet
gebeuren, dat men t'over rede hebbe, om deeze byeenzameling van gefchiedenislèn te houden , voor eene over 't geheel
goede ichets der mensehlyke bedryven : des deeze Roman onder die Poort behoore, welke men nuttig mag noemen.
Memorie gedaanrnaaken ; en aan den Wel Ed. Gr. Achtb. Heeren Gecoinai. Bewindhe.bbereu der Genernale geoctro ijeerde Ne.
derf. 0. I. Comp. ter vergadering van Zeventienen binnen Amfierdam. overgegeeven uit naara en var wegens den gantfchen
Burgerlaat aan Cabo de Goede Hoop, en den resforte 'an dien.
Te flmfierdani, by A. E. Munnikhuyfen, 1783. In Folio, 36
bladz.

aar luid deezcr Memorie, door vier Vryburgers , uit naam
N van
den gebeden Burgerraat ondertekend, hebben de in-

woonders aan Cabo de Goede Hoop , en den resforte van dien,
maar ai te dringende reden, om by de Heeren Bewindhebberen klaptig te vallen , en hunWel Ed. Gr. Achtbaaren om redres
te verzoeken. Ike daartoe !trekkende Memorie is drieledig.
Eerstlyk fchetst dezelve den tegcuwoordigen toeftand der Burgery en Ingezetenen aldaar. Vervolgens behelst zy de klagren
dor Burgers over de ten eenemaal oubetaamelyke handelwyze
der meeste Compagnies Bedienden, zo ten aanzien der Ed.
Contp. zelve, als wel voornaatnlyk ten hunnen opzigte; wordende de bezwaarcn, -ten laste van ieder derzelver,. (die niet
naame en in hun qualiteit uitdruklyk genoemd worden„ in 't
byzonder milircerende, gedetailleerd onder 't oog gebragt. En
eindelyk gebruikende ondergetekenden de vrvheid, oir hullnu nederige verzoeken tot verbetering of redres van dat alles,
niet alle onderdanigheid , aan het geëclarecrd begrip van Hun
Wel Ed. Gr. Achtb. voor te draagen. De toeland derinwoon.
deren wordt hier zeer rampfpoedig afgemaald ; de klagten
zyn hooggaande , en worden niet flegts in algemeens bewoort1inen, maar met uitdrukkelyke melding van liet bedreevene,
voorge(^eld ; en wanneer Hun Ed. Gr. Achtb. , by nader onderzoek, dit verflag gegrond vinden , kan men niet wel twyffelep ,
ofte zullen gereed ze =t, om aan liet voorgedraagen verzoek gunfIig
gehoor te verlcenen ; en iitgevnlgc van dien de kragtig!le middelen,
ter atwcnduiee van liet in ;er open kwaad, en ter verbeteringe der
Kaaplehe zaaken, bcraainen e ❑ in 't werk (tellen.

ALGEMEENE
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LETTER- OEFENINGEN
Verhandelingen over de Goddelyke Eigenfclaappen, en de weegen langs welken dezelve aan en van den Meng ch verheerlykt
worden. Door L. MrI JER, Predikant in Tw^fel en Kooien. Vier Deden. Te Groningen, by J. Bolt, 1783• .jn
gr. oEtavo.
.

Tweede Berigt.

deze weluitgewerkte Verhandelingen ver
Toen wy onlangsgaven
wy een verflag van het algemeene-meldn(*),
-diestyds placts te

winbeloop dezes Werks, en ['telden om
nen, het mededeelen van een of ander byzonder íluk uit,
tot ene volgende gelegenheid. Deze thans waernemende,
zullen wy den Lezer hier voordragen, 't geen de Eerwierde Meijer bybrengt wegens Gods Overaltegenwoordigheid
iaer zyn Wezen.
By den aenvang der Verhandelinge , betreffende Gods
Overaltegenwoordigheid, geeft ons de Leerier ene onderfchei.
denlyke verklaring van 't geen men te verf'iaen heeft door Tegenwoordigheid, als ene betrekkelyke kundigheid tevens op
voorwerpen , buiten het onderwerp , dat gezegd word tegenwoordig te zyn; die te gelyk met dat onderwerp bee(hen, en wel zo, dat 'er ene zekere onderlinge betrekking
tusfchen hen plaets heeft; toonende verder, wat hier omtrent, ten aenzien van lichamen en geesten , afzonderlyk in
aenmerking genomen moet worden. Hier uit leid zyn Eer
dan af, hoe de benaming van Gods Overaltegenwoor--waerd
digheid aenduide, „ dat Hy overal is, daer andere we„ zees zyn, of tegenwoordig is by en omtrent alle fchepze„ len" ; en hoe Gods Overaltegenveordigheid , naer ene
zaeklyke befchryving, hier in beflae, „ dat Hy door zyn
Verfland en Wil omtrent alles werkzaem is." Deze zyne befchryving, 'met opzicht tot het werkzame van Gods
Verf''and en Wil nader opgehelderd , en getoond hebbende ,
dat Gods Overaltegenwoordigl;eid, dus befcl'ouwd, wezen
niet verfchilt van zyne over alles gaende Voorzienigheid;-lyk
merkt by aen dat men- dan niet kan nalaten te (lellen, „dat
„ God,
() Ze boven bL 27, enz.
V. DEEL. ALG. LETT. NO. 9.
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„ God, niet flechts naer deze of gene eigenfchap of werk„ zaemheid , maer naer zyn Wezen overaltegenwoordig
„ is;"wacromtrent hy zich dan voorts indezervoege uitlaet.
„ Het is een blykbaare dwaaling, die tegen de eerde en
alle gezonde begipzelen van de kennis, die wy van God
hebben, aanloopt, wanneer men klem ilelt naar zyn Weezen hier of daar bepaald, en als binnen eene plaats betlooten te zyn, die flechts naar deeze of geene werking of ei,
genfchap Overaltegenwoordig zoude zyn. Want het is zeker, dat Gods Verfland en Wil, omtrent alle dingen werk
zyn Weezen zyn. De Volmaaktheden, die-zamynde,
wy Hem naar dezelve moeten toetchryven, zoo veelen als
wy 'er van kennen, de Alweetenheid en W ysheid , ten
aanzien van zyn Verfland, de Almacht en Vryheid , ten
aanzien van zynen Wil, benevens de zedelyke Volmaaktheden van deezen, zyn onlochenbiar weezenlyke Eigen
nooit van zyn Weezen kunnen ge--fchapeniHm,d
fcheiden worden. Is Hy nu door zyn Verfland en zynen
Wil omtrent alle dingen werkzaam, dan is hy ongetwyfeld
ook naar zyn Weezen Overaltegenwoordig: of die anders,
fpreeken, moeten hieromtrent verward denken en onverfiaanbaar fpreeken, en zich verbeelden, dat Gods Verfland
en Wil, niet alle de E'igenfchappen daarvan, door welken
God zich werkzaam openbaart, niet het Weezen van God
zelve zyn, maar iet van zyn Weezen onderfcheiden, dat
niet zyne volmaakte Eenvoudigheid niet beflaan kan, en op
die ongegronde inbeelding (leunt, als of Gods Weezen en
Eigenfchappen, niet ílechrs naar onze wyze van denken,
maar in God zelve onderfcheiden waren, op die wyze, als
neen in de fchepzelen eene zamenftelling heeft uit een onderwerp en deszelfs hoedanigheden, hoedanig een onder
plaats kan hebben,-ichednzamftlgGoenzis
„ En het kan niet ontkend worden, dat God naar zyn
Weezen Overaltegenwoordig geweest zy by de Schepping,
waardoor dit Fledl-al van hem zyn beflaan kreeg; nu kan
men zich geen onderfcheid tusfchen Gods Weezen en Ei
Werkingen, ten aanzien van de tegenwoor--genfchapo
digheid, verbeelden, voor den tyd, of voor de Schepping:
men kan niet (lellen , dat God naar zyn Weezen bepaaldlyk
ergens, en naar zyne Eigenfchappen en Werkingen elders
zoude geweest zyn. 'Er was voor noch by de Schepping
een tusfchenitand van dingen, of middelen, die Hem, van
het geene Hy voortbragt, zouden verwyderd hebben naar
zyn Weezen, of doen afweezig zyn van zyne voorbrengzes.
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telen. Waarom zal men dan ook het zelfde niet toeflaan,
nopens der fchepzelen verdere beltaan ; nademaal tot de
onderhouding van het gcífchapene dezelfde Gdddelyke werking nodig is , dewelke Hy in de Schepping belteedde ?
„ Ook moeten zy, die het gevoelen , dat wy tegen
omhelzen, !lellen, dat God by de Schepping,-fprekn,
fchoon By buiten zich niets behoefde , zynde voor zich
zelven Algenoegzaam, en in zichzelven volmaakt en eindeloos Gelpkzalig, echter eerst, om zoo te fpreeken, als
voor zichzelven gezorgd, en den hemel tot eene plaats
van zyn verblyf gefchapen had, om daar binnen naar zyn
Weezen zich te houden, en zedert de Schepping zich niet
verder daar buiten, dan door deeze of Beene Eigenfcbap
en derzelver werking , te openbaaren. Maar welke ongegronde en onbetamelyke bevattingen loopen hierin niet te
zaamen r Om maar iet van die ongerytr,dheden te noemen:
gefteld, God was in den hemel naar zyn Veezen tegen
dan was de vraag, of Hy daar dveral, zoo ruine-wordig,
en uitgebreid, als men zich den hemel verbeeldt, tegen
dan of Hy bepaaldlyk ergens, en als in een-wordigs,
middelpunt van dien plaatzelyken hemel (want als eene
plaats verbeeldt men zich dien by deeze onderhelling) tegenwoordig is? Wat men nu ook hiervan kiest, dit gevoelen is in de klem, en kan niet op eene met de kennelykfle Waarheden bellaanbaare wyze ontward worden.
Kiest men het laatíle, dan behoeve ik niet te herrinneren,
dat zulks een lichamelyk denkbeeld van God ouderftelt,
dien men Bene eigenlyk genaamde plaats toefchryft, zoo
als dezelve aan de ligchamen toekomt. Kiest men het
eerf'e, dan is God op meer plaatzen te gelyk tegenwoordig in deeze Weereld, of in 't Heel-al, waarvan de hemel
onlochenbaar een deel uitmaakt. Dit nu zoo zynde ; dan
is 'er geen firydigheid of zwarigheid, waarom men niet
zonde mogen flellen, dat God Overaltegenwoordig is, en
wel zoo als men 1 Iem ergens bepaaldlyk, ten minflen in
den hemel, hegrypt te zyn, dat is, naar zyn Weezen.
Kan het met Gods Geestelykheid en Eenvouwigheid befban, dat By op meer dan eene plaats te gelyk is, dan
frydt het ook geenzins, dat By overal, gezegd wordt te
zyn.
„ En eindelyk, wanneer men ftclt, dat God naar zyn
Weezen niet Overaltegenwoordig, of, dat het zelfde is,
maar telkens in een byzonder deel van dit Heel-al tegen
ergens ingeflnnten zoude zyn: terwyl zyne-wordig,f
werBb2
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werkingen zich door het Heel-al verfpreiden, en overal bc .
fpeurd worden, gelyk zy ook tot onderhouding en belluuring van 't Heel-al vereischt worden: dan moet volgen,
dat zyne werkingen van dat ééue middelpunt in 't Geheel-al
tot eenen onbegrypelyk verren aftland van zyn Weezen
doordringen; dat Fly dus buiten dat middelpunt zyner Tegenwoordigheid overal afweezend werke, dat by buiten den
hemel niets onmiddelbaar werke. En of nu die werkingen,
afgetcheiden van zyn Veczen , niet van de voortaanders van
dit gevoelen moeten begreepen worden als eene zoort van
uitvloeizelen, hoedanigen men by voorbeeld, van de zon
befpeurt, die , wat haar lichaam betreft, haare handplaats
behoud, maar, door haare ffraalen, de uitvloeizelerr van haare vuur-en lichtdeelt es, over de geheele aarde verfpreid is?
En -hoe dit met Gods Geestelykheid en Eenvouwigheid
overeen te brengen zy , of met andere Waarheden ítrooke , laaten wy nu onbepaald; dewyl de gevolgen, dit uit dit gevaelen ongedwongen vloeien, klaar genoeg in het oog loopen.
„ Dit eene voegen wy nog met een woord hierby, dat,
wanneer wy de ftelling, God is Overaltegenwoordig omkeeren , en zeggen, Gode is alles tegenwoordig , of wanneer men
zegt, gelyk 'er in een gezrenden zin, en overeenkomlig
met het Woord gezegd kan worden, dat het Heel-al in God
is, dat zich dan geen onderfcheid tusfchen eene tegenwoordigheid van Gods weezen, en een tegenwoordigheid van zyne
Eigenfchappen ,en derzelver werkingen, laat ontdekken; vermits men dan eenvouwig denkt aan eene tegenwoordigheid van
Gods weezen , die door zyne Eigenfchappen en derzelve wer.
kingen openbaar wordt; en niemand deeze uitdrukkingen
in dien vreemden zin zal opvatten , als of daar door betekend
wierd, dat de weereld voor of aan Gods krachtige werkingen tegenwoordig was, welke werkingen van Gods Weezen
moesten onderfcheiden worden. Maar dat het Heel-al een
voorwerp is van Gods werkzaame Weezen, is de zin van
beide uitdrukkingen , Gode is alles tegenwoordig, en God
is overaltegenwoordig; zo dat het in de zaak op het zelfde
uitkomt, hoe men het uitdrukt. Dit dient dan ook ter bevestiging van de flelling,die wy verdedigen.
„Hier tegens ftrydt nu geenzins , dat wy onderfcheid maaken tusfchen Gods Onmiddelyke en Middelbaare tegenwoordigheid. Want dat onderfcheid is niet in Gods Tegenwoordigheid,maar in onze wyze van denken en gewaarwording,
gelegen. Die middelyke tegenwoordigheid zegt geenzins
eenen tusfchenftand en afgelegenheid tusfchen God en de
voorwerpen zyner werkzaamheid of eene afweezigheid naar
Gods
;
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Gods Weezen van dezelve. Zy geeft Rechts te kennen
eene meerdere of langer duurende werking van God op de
tweede oorzaaken, van welken hy zich. bedient, om zyn
oogmerk te bereiken. Hy is niet minder naar zyn Weezen
tegenwoordig, wanneer hy op de middelen tot verkryging
van zyn einde ftrekkende werkt; dan wanneer Hy buiten
zulken zyn voorneemen uitvoert ; wanneer Hy de fehepzelen doet werken naar derzelver natuurlyke krachten , en vol
gewoond n loop en de wetten hunner werkingen,-gensd
dan wanneer fly op eene buitengewoone weze hen doet
werken, om eene uitwerking, die boven de krachten van
't fchepfel gaat, daar te ftellen. God is derhalven, het zy
onmiddelyk, het zy middelbaar, naar zyn Weezen tegen
-wordig(*).
„Al.
-

(*) Tot bevestiging en opheldering van het gezegde voeg ik
hier by de fraaije gedachten van e hen fchranderen Godgeleerden, J. L. FABRITIU$ , Medit. de Symb. vifsone Dei. Opp. p. 148.
„ Nademaal Gods natuur onmeetelyk, en door geenerlei be„ palingen omfchreeven is, zoo is Hy by alle tegenwoordig, en
„ niet verre van een iegelyk onzer. Hand. XVII. 25. Want Hy,
„ die van niemand verte is , is ook omtrent allen tegenwoordig, nntnelyk naar zyn Weezen of-zakelyk.
Maar
,, dewyl Gods natuur allerwerkzaamst , ja loutere werkzaamheld is, zoo is Hy nergens leedig of werkeloos. Hy werkt
„ overal daar Hy is. Overal, bygevolg, daar Hy naar zyn
„ Weezen tegenwoordig is, is Hy ook tegenwoordig door zy„ ne uitwerkingen. -- Ondertusfchen, alhoewel Hy, over„ al zynde, ook overal werkt, werkt Hy echter niet overal
„ het zelfde, noch op dezelfde wyze. Hy is wel als
„ de Bewindhebber Cl? Belluurder van alles, door zyne Voor„ zienigheid èn zyn bewind, omtrent alle dingen tegenwoor„ dig, dewyl Hy alles onderhoudt, en alles in allen werkt,
„ zynde de grondlag deezer tegenwoordigheid in de nood„ zaakelyke en voltirekte afhangelykheid eenes fchepzels van den
Schepper gelegen : waaruit volgt, dat overal , waar een fchepfel
is, aldaar ook noodzaakelyk de Schepper, de Onderhouder, de
„ Be(luurder en Bewindhebber, God namelyk, tegenwoordig zy.
Maar, als de Vrymachtigile Uitdedler,zyner gaven , bewyst hy
,, wel eens'eene byzondere gunst en genade, door eene buitenge„ woone werking, aan zommigen : waarvan de grond , niet in zy,, ne noodzakelyke en algemeene, maar in eene geheel vrye en
„ byzondere, Voorzienigheid moet gezogt worden. —En nade.
„ maal de dingen, die ons zeer gemeen, en voor onze zintui,, gen geduurig blootgefteld zyn, van ons weinig opgemerkt
worden, zoo gebeurt het, dat, niettege4aande God op ee..
„ ne algemeene wyze overal werkt, Hy echter in een naau-
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„ Alvorens WY hiervan afllappen, melden wy nog een
en ander, het geen als een gevolg uit het reeds gezegde
kan worden aangemerkt.
„ Het blykt hieruit , dat Gods Alomtegenwoordigheid
vol(Irekt niets genieen hebbe met eerre uitgebreidheid: onder
dit denkbeeld mag men zich deeze Eigenfchap niet voor_
Eiellen, noch ook dezelve als eene mede uitgebreidheid beneven, of naast de lichaamen , begrypen ; 't welk eene
groottte dwaaling zyn zou, die een ligchaamelyk begrip
vary het Opperweezen (tellen, tegen zyne Geestelyke natuur, zyne Eenvouwigheid aanloopen, en oneindig veele
deeltjes en zamentlellingen influiten zou. Qm dezelfde reden is het odk onbetamelyk , dat merk zich deeze Ei
genfchap op de eene of andere wyze, onder de gedaante
van uitvloeizelen, voorfelle, of door gelykenisfen van natuurlyke dingen, en voornamelyk van de zon, die opheldere. Want deeze, haare ftraalen uitzendende, doet eigen
daardoor haare ftoífelyke deelen ouder eene ge('adi--lyk
ge beweeging verfpreid worden. Ook blykt uit
het bovenftatnde, dat het vreemd en onnodig is , Gode
eerre Overaltegenwoordigheid toe te fchryverl vóór de Schep
wordt vooronderfteld z-pingva'tHel:wdz
wanneer men zich deeze Goddelyke Eigenfchap voorftelt;
vermits zy eene betrekking , niet Hechts op dingen die
mogelyk zyn, maar die werkelyk beltaan, influit. God
bezat van eeuwigheid de kracht, om fchepzelen voort te
brengen , en hen tegenwoordig te zyn , en hierin left
de grond van de eeuwige mogelykheid zyner Overaltegenwoordigheid; doch dit kan de reden niet zyn , om IIem
van eeuwigheid eerie werkelyke Overaltegenwoordigheid toe
te fchryveir. Zyn Beitaati van eeuwigheid, of voor de
Schep,
-

weren zin niet gezegd wordt ergens tegenwoordig te zyn,
„ dan daar Hy op Bene byzondere en buitengewoone wyae werkt.
,, Gebeurt er eens een wonderwerk, is 'er een zeldzaamst voor„ val , dat dc gewone natuurwetten te boven gaat, daar eerst,
zullen wy zeggen, is Gods vinger; of fchoon daar ook, daar
het min(le kruidje of. (lruikje wast, even zo wel Gods vin„ eer is , die dat formeert.
Panels mentem fuam circa hoe Numinis attributum expresfat
eL. s1LFINGER, quit ait, ., quando Omniprefentiam cogito,
„ cogito distinEe Omn'fcientiarn en Ommnioperationem. Qa:e
ex illis confequitur indistantia fiihftantialis earn dillin&a ab
his notione non concipio: certi.slmzm vero illam esfe ex
auroque allo eliaraéIere infero.' Dilucid. Philof. § 4551
„
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Schepping, kan eigenlyk geen tegenwoordigheid genoemd
worden. Even zo min kan God den ongeíchapenen dingen gezegd worden tegenwoordig geweest te zyn, als men
ze=tgen kan, dat by van eeuwigheid de weereld, of eer
die nog gefchaapen was, zonde onderhouden hebben: of
als men zeggen kan, dat Hy zyne wreekende Rechtvaardigheid zoude geoeffend hebben, alvorens 'er (hraf(chuldi't Is mede hieruit kaar, dat
ge íchepzelen waren.
men Gods Overaltegenwoordigheid niet aan eene eigenlyk
genaamde plaats mag bepaalen: want het denkbeeld van
Bene plaats fpruit uit het beftaan van ligchaamen, die op
elkander eene betrekking hebben, dewyl hunne natuur
éene uitgebreidheid medebrengt. Hoewel het echter zeker
is, dat God aan alle plaatzen tegenwoordig is, nergens
uitgeflooten, doch ook nergens ingellooten zynde.
Ook behoeft men, om het denkbeeld van Gods Overaltegenwoordigheid te vergrooten geen buitenwereldiche en
ingebeelde ruimten, daar geen fchepzelen.zyn, en echter
God tegenwoordig zyn zou, te verzinnen, en te baat te
neemen; dit toch zou ook flechts op Bene ingebeelde tegenwoordigheid uitloopen; en die zich hiermede vermaaken, zullen naanwelyks zelve weeten, hoedanig een denk
zich van Gods Overaltegenwoordigheid maakera.-beldzy
Eene ruimte, volftrekt van ftoffelyke dingen ontbloot, zich
te verbeelden, zou even zo veel zyn , als of men zich Benen tyd wilde voortellen, alvorens 'er nog fchepzelen waren. Zoo ondoenlyk nu het laat(te is, zoo ongegrond is
liet ook omtrent het eerie God tegenwoordig te ftellen.
-- Ook beíluiten wy uit het gezegde, dat, hoewel
het ten vollen zeker is, dat God . aan alle plaatzen , of
Overaltcgenwoordig is , de wyze daarvan echter voor het
eindig verfland cen ondoorgrondelyk geheim blyft (*), En einde;

() Om het begrip en de mogelykheid van Gods Alomte_
genwoordigheid op te helderen, bedient de Heer IUTTSTETT
(z Afd. 3 Hoofd.) zich van het denkbeeld der uitgebreidbeid;
vermids 'er in de geheele natuur , en in allen den omtrek der
gelchapene dingen geen bekwamer beeld , om de Overaltegen_
woordighéid voor te (lellen, zyn zou, dan de uitgebreidheid.
En deze weggelaten zynde, (of deze Goddelyke Eigenfchap
begrepen wordende indiervoege, als onze ziel in de herstenen,
.in 't hart, of in 't geheele ligohaam, haare zitplaats, zondgr
de minfte uitgebreidheid, zoude hebben,) het denkbeeld der
tegenwoordigheid van de geheele en onverdeelde Godheid,
aa,i
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delylc blykt ook uit de natuur van Gods Overaltegenwoordigheid, dat dezelve als eene Eigenfchap aan het Opper
alleen toekomende, moet aangemerkt worden, en-wezn
onmededeelbaar zy."
Schetsaan alle plaatfen, zich openbaar tegenfpreeken, tot dc veelgo
leiden , en andere niet ligt oplosfelyke zwarigheden-dery
medebrengen zoude. § 3. Tot dat einde wordt 'er onder
gemaakt tusfchen eene uitgebreidheid , die aan fioffely--fcheid
ke dingen eigen is, extenfio accidentalis per partes, en tusfchen eene onhgchaamlyke of geestelyke, extenfio esfentialis,
Jeu entitativa fine partibus; waarvan de laatthee der Godheid, en
den overigen geesten zoude toekomen. §. 4. Dat de H. Schr.
dit denkbeeld van uitgebreidheid begunftigen zonde, wordt
uit Efex I. 23, en Hand XVII. 27, 28. opgemerkt. § S. De
tegenwoordigheid van onze ziel , omtrent andere dingen
wordt, als het bekwaamfte beeld om Gods Overaltegenwoordigheid af te fchetfen, te baat genomen, en gefteld, niet zonder zekere uitgebreidheid begreepen te kunnen worden: dewyl ze, als 't ware oningeilooten, aan meer dan ééne plaats,
omtrent meer dan ééne zaak, haare Eigenfchappen vertoont,
zonder dat daardoor de natuur der dingen veranderd , weggenomen, of een ding verdrongen werde. § 6. Het welk dan § 7
op God toegepast, en vervolgens betoogd wordt, dat God,
niet alleen naar zyn Weezen, maar ook naar zyne Eigenfchap_
pen , naar zyne kracht en werkingen , omtrient alle dingen tegenwoordig is.
„ Ik trioet bekennen , voor my dat begeerlyk nadere licht
hier in nog niet te kunnen zien, het welk 'er mogelyk over dit
onderwerp zoude zyn verbreid geworden, indien de Autheur

zyne gedagten nader uitgedrukt, en eene befchryving van die
laatstgenoemde uitgebreidheid , die myns bedunkens op eene

vreemde wyze dus onderfcheiden wordt, gegeeven had. Laat
zich de uitgebreidheid, indien men by de eenvouwige en gemcene befchryving'er van blyven wil, niet dan aan dingen toe
fchryven, die werkelyk verfcheiden deelen hebben; die, door
de bepaaldheid van hunne uitgebreidheid, ook eene zekere gedaante of figuur hebben, dan blykt het niet, hoe die onderfcheiding hier kunne plaats hebben. En niet zonder ongerymdheid
zoude men dan vragen, of de Engelen rond of hoekig zyn?
„ Mirum est, eire Viros Eruditos, qui, ut nobis circa flmpli.
„ ciuin attributa contradicere posfint, animas ipfas et fpiritus,
„ preter DEUM, (quern nonnulli excipiunt, fed et alii expresfe

,, involvunt) oornes fcatuant extenfos."
,P,''^ilof. § 9',
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Schetswyze opheldering van SALOMONS Prediker, door c.
BONNET, Dr. en Prof. der H. Godgel. en Akadeinie-Prediker ,, te Utrecht. Tweede Stuk. Te Utrecht , by A. v.
Paddenburg, 17,93. In gr. ostave, 936 bladz.
oen ons liet eerfte Stuk van dit Gefchrift in handen
Tkwam,
bepaelden wy ons inzonderheid tot het melden

van den inhoud der iloorbereidzelen; íhellende een nader
verflag van de Schetswyze opheldering zelve uit , tot de af
tweede Stuk (*) , wacr toe wy nu, op deszelfs-giftevanh
ontvangst, gelegenheid hebben. 's Hoogleeraers oogmerk,
volgens het reeds aengeduide, is, ene ontledende Schets
van den inhoud van sALOMON'S Prediker te verlenen, niet
ene heknopte ontvouwing, en aeneengefchakeide voordm t
van de deer in gehoudene redeneerwyze; ottl deze opheldering te legen, tot een grondllag van ene nadere verklaring van den woordlyken en zaeklyken zin di e r voorlteili.ngen, welke zyn I Ioog Eerwaerdc, fpaert God hem liet Ie ven en de krachten , vervolgens in 't licht hoopt te „even.
Dit oogmerk nu is, niet de afgifte dezer twee Stukken, in
zo verre volvoerd, dat de beoogde fchetswyze opheldering
hier mede heer vol bellag l;ebbe,behelzende het eer(Ie den
e;houci van H. I. 2. -- VII. ie; en 't leetlie liet verdere beloop van dit Gefchrift tot acu het einde.
Rakende de algemene verdecling , merkt de Schriftkundie lno7?net acn , dative, na liet Op,chrift, wacr over in de
voorbereidzelen genoeg gezegd is, hier vinden.
I. voor eerst cone gepaste inleiding, H. I. e -1 .
II. dan, de verhandeling zelve, 1-1. I. i6--XII. .
-

III. en eindelyk, het beilnit, H. III. 8-14.
I. By manier van Inleiding flelt Salomo ons voor, dat
weer en bell:endig geluk voor den fterveling op aerde niet t,
vinden is; en dat hein zelfs de voldoening in liet tegen
genot van aerdfche genoegens ontbreekt. Hy-wordigs
meld ons, hoe hy, die gelegenheid had, om van alles de
proef te nemen, het zo bevonden heeft, en dat zyne bevinding volgens vers 15 hierop uitkomt.
„ Befchouwt men de bewooners deezer aarde, of op
„ zich zelven, of als leden der menfchlyke maatfchappy,
en neemt men in aanmerking, wat 'er al vcreischt wordt,
om
(*) Zie 41g. Vaderel. Letterorf. III. D. bI. 521.
Bb 5
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„ om hen gelukkig en genoeglyk te doen leeven, maar ook,
„ hoe hunne eigene bedryven menigmaal, en die van an
„ deren doorgaans , gelyk, ook de lotgevallen, waaraan zy
„ onderworpen zyn, hen al verder en verder van dat ge„ wenschte einde afbrengen , zonder dat het in hun ver„ mogen is, hier in verandering te naaken : men moet er„ kennen, dat het kromme niet kan regt gemaakt worden.
En geeft men agt op het fchynbaar goed, 't welk de
„ mensclt niet zonder moeite verkrygt, het is zo gering,
zo ver beneden de verwagting, dat het geen 'er aan ont„ breekt, het geen 'er mede gepaard moest gaan, om een
„ ongehoord genoegen op te leveren , niet kan geteld war„ den".
II. Het een en. 't ander, ten algemenen nutte, opzette
te betoogen, is voorts het doelwit des Predikers in de-lyk
Verhandelinge zelve , die welvoegelyk tot twee hoofddeelen gebragt kan worden.
A. Het betoog van des Predikers uitfpraek aengaende
aller dingen ydelheid, doormengd met heilryke lesfen en
gewigtige aenmerkingen, van H. I. 16. tot H. X. 2o.
B. Ene noodige onderrigting aengaende het recht gebruik van tydlyke goederen en het dierbare leven, van
H. XI. t. tot XII. 7.
A. `Vat het betoog betreft, het zelve is weder
tweeledig, naer den inhoud van het tweeledig voorttel in
't opgenoemde vyftiende vers; waervan de Prediker in zyn
betoog de orde omkeert; bewyzende eerst, van H. I. i6,
tot H. VII. ix, de gegrondheid der flelliiige, dat ;iet geen
ontbreekt niet geteld kan 1vrr. en; en dan, van II. VII. 13.
tot X. 20 , de waerheid van het gezegde, liet kromme kan
niet recht gemaekt werden.
. Ten betooge van liet eerfte brengt de wyze Koring verfcheiden proeven by. (t.) Zulken, die uit den aert
der dingen zelven, en Gods opperbe(Iier over der menfchen
bedryven en lotgevallen, ontleend zyn, van H. I. i6. tot
H. III. 15. En dan (2.) uit zulken, die liet verkeerde en
booze van de menschlyke natuur aen de hand geeft, van
H. 111. i6. tot H. VII. 12. In dit laetstgemelde gedeelte
heeft de Prediker, van H. III. i6. tot IV. r6, het oog op
her geen zicli voordoet in de burgerlyke zanmenleeving; en
van H. IV. 17. tot V. 6. op het geen den Godsdienst betreft; tvaeraen by dan, van H. V. 7. tot VII. 12 enige
heilzame lesten verknogt, zonder welker betrachting de
voordeelen van den anderszins behoorluk waergenomen
Gods,
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Godsdienst niet kunnen genooten worden. Hier
mede loopt bet bewys van de ene flelling ten einde, en de
Vorst vangt vervolgens zyn betoog van de andere ftelli.ng,
dat het kromme niet recht gemaekt kan worden, aen.
2 Aen 't hoofd van dit betoog, ontmoeten we,
H. VII. 13 en 14, een algemeen en plichtvermanend voor
dat de volgende hoofdzaken behelst. „ 's Menfchen-f}el,
„ voornaame pligt, omtrent het gene hem krom en ver„ keerd voorkomt, is, dat hy 'er Gods werk in aanmerke;
nadien geen meusch 'er verandering in maaken kan, of
„ in Ilaat is de Wyze oogmerken der voorzienigheid daar in.
„ te ontdekken. 'Er blyft des voor hem niet over, dam,
„ naar zyne omílandigheden in de weereld, zich behoorlyk
te gedraagen, en derhalven met blydfchap het goede te
„ genieten , 't welk God in eenen tyd van voorfpoed
„ schenkt , maar ook in de rampen deezes leevens zyne
„ hand te eerbiedigen. En op beide deeze pligten moet
„ men bedacht zyn, wegens het wisfclvallig, liet onzeker lot der ftervelingen ; van God wysfelyk zoo ge„ fchikt, op dat de mensch aangaande het toekomende
„ onzeker zou blyven." - Na dit algemeen en plichtvermanend voorftel gaet •de Prediker over tot ene nadere
befchouwing van veel kroms en verkeerds, dat 'er in de
waereld is. Hiervan geeft by (r.) enige algemene proeven op, H. VII. Ig -29 en VIII. i; rakende deels zeer
vreemde lotgevallen, deels het verkeerd be[laen der nmenfchen ; en dit beide onder het hoo. befluur en de toela
een heilig God. Daernevens voegt by (2.) nog-tingva
meer byzondere proeven, en wel zodanigen, die ontleend
zyn van 't kromme en verkeerde, dat in de burgerlyke
anaetfchappy plaers heeft; en wel meestal door liet hefluur
van hun, die liet gebied in handen hebben: 't welk hy,
met daertoe behoorende lesfen, vermaningen en waerfchouwingen, voortlelt van H. VIII. 2. tot H. X. 2o.
B. Het betoogende gedeelte dezer \'erhandelinge hier
uitgewerkt zynde , zo verbind de Prediker verder aen-med
het zelve het onderrichtende gedeelte, „ aangaande het
„ regt gebruik van tydelyke goederen tot nut van ande„ ren, en van het dierbaar leeven , in betrekking tot den
„ toekonrenden flaat. Meermaal heeft hy, in dit boek,
„ geleerd, dat men een vrolyk gebruik behoort te manken
„ van tydelyke goederen, en zyne dagen, in ffil genoe„ gen, zoo veel men kan, moet doorbrengen. Mair hier
leert hy, hoe men, met zyurn overvloed, nut kan doen
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„ onder zyne medemenfchen, en hoe men zich, in 't ge
gewennen moet aan de overdenking-„noeglykstv,
„ des doods; om het dierbaar leeven zo te gebruiken, als
„ het eenen mensch past, die in vooruitzicht leeft op
„ dood en eeuwigheid." Het eerfte ontvouwt de Prediker H. XI. i -6; en het laetile van H. XI. 7. tot H.
XII. 7.
111. En hier mede gaet de Prediker over tot het laetílc
gedeelte, of het befluit van dit zyn Boek, waerin hy een
allergewigtigst onderwys heeft voorgedraagen. „ De on•,, genoegzaamheid van al het ondermaanfche heeft by in
„ het klaarfte daglicht gefield; de bronnen van veelvuldig ver,, driet en 's menfchen onvermogen om die te floppen, heeft
„ by duidelyk aangetoond: voorts, hoe men onder dit al„ les zich te gedraagen Nebbe; dan ook wat gebruik men
„ van zynen overvloed behoore te maaken, en hoe men
„ leeven moet in vooruitzicht op den dood." Nu
zal hy eindiger., en dit doet by 'op de nadruklykfle wyze,
in het volgende tweeledige voorlel.
A. Hy maekt voor eerst, v. 8. uit het verhandelde
het befluit op. Tdelheid der ydelheden, zegt de Prediker.,
't is al ydellieid. „ Hiermede begon by zyn boek; dit
„ was de hoofdzaak, die hy ondernam te betoogen. Zyn
„ onderwerp bragt by tot twee hoofdtellingen : Het gene
„ ontbreekt kan niet geteld, en Het kromme kan niet regt
„ gemaakt worden. Hy beredeneert het een en ander; by
„ brengt ontegenzeggelyke bewyzen by, ter wettiging van
„ die tweeerlei uitfpraak; by belchouwt ten lesten den
„ tnensch zelven, en wel zulk eenen, die het langduurigst
„ genot heeft van het tydelyk leeven. Hy vertoont hem,
verzwakt door de jaaren, gedrukt door den last des
„ ouderdoms, en bezweeken onder de magt des doods,
„ om, naar de ziel , tot God , naar het lichaam , tot ftof,
„ weder te keeren. En hierop laat hy, als het ftuk vol„ dongen hebbende, dit befluit volgen: Tdelheid der ydel„ lieden, zegt de Prediker, 't is alles ydelheid.
B. En hier aan hecht by wyders ene aenpryzing van
dit zyn boek, V. 9 io, ii; met eene nevensgaande onderrichting van den Lezer, om 'er zyn voordeel mede te
doen, v. I, 13, 14.
Dit is, volgens den Hoogleeraer Bonnet, het algemene
beloop van dit Boek, het welk hy, in deze zyne fchetswyze opheldering, nog nader in alle de onderdeelen dezer
fchetfé voordraegt , met aenwyzinge van 't redenverband ,

en
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en ene beknopte uitbreiding van ieder lid. Alles
(trekt grootlyks ter ophelderinge van des Predikers rede
geeft ons een zeer goeden grond , om te ver-nerwyz,
dat des Hoogleeraers uitgebreidere verklaring, op-wachten,
den hier gelegden grond0ag, over verfcheirlen plaatzen een
duidelyker licht zal verfpreiden, dan wy tot nog in de ver.
klaaring veler Schrifautleggereu aentreffen. Tot een byzonder (tael van zodanige plaetzen , waervan wy zulks te
gemoete zien, verftreleke, uit vele anderen, 't geen zyn
Hoogeerwaarde ' ons hier Ieert opmerken, wegens Fred.
VII, i6, 17. Weest niet al te rechtvaerdig enz. Woor.
den, die aen zeer verfchillende uitleggingen onderhevig
zyn, en welker zin de Hoogleeraer, onzes agtens, in eert
treffend licht (lelt.
Ten aenzien van het kromme in de waereld, dat niet
recht gemaakt kan worden , beroept de Prediker zich , als
ene eerde proeve, H. VII. is, op ene allerduisterfle hedeeling der Voorzienigheid, omtrent een Regtvaardigen,
die ongelukkig word, en wel in of door zyne Geregtiglie?d;
terwyl een Godlooae, integendeel, zyn geluk bevestigd ziet,
en wel in of door zyne Boosheid.
„ Hierin is, zegt de Hoogleeraer , in de daad, iets
kroms, iets verkeerds, dat niet weinig aanleiding geeft
tot ontrusting, tot beroering van eetf godvreezend mensch.
Doch de wyze Koning zal hem hier tegen onderrigten, door eene tweeledige afmaaning. De eerfte is,
„ Weest niet al te i egtvardig; „ Weest niet al te ge
uw oordeel, zo dat ge de Voorzienigheid zoudt-„ftrengi
„ berispen, en denken dat God regtveerdiger moest wee„ zen, dan Hy zich menigmaal betoont in de regeering
van deeze weereld." En houdt u zelven niet al te wys;
„ Verbeeldt u niet, dat gy eene uitmuntende wysheid be„ zit, en daar door bekwaam zyt , om alles , wat 'er ge,; beurt, regtmaatig te kunnen beoordeelen, naar 't gene
u toefchynt regt en billyk te zyn.
Wagt u voor
„ deeze ge(}rengheid en vermetelheid." waarom zoudt gy
verwoesting over u brengen? of, waarom zoudt gy u zelven
verhaazen, ontzetten, radeloos maaken? „ waarom zoudt
ge, door dus vermetel de handelingen der Voorzienigheid
te willen onderzoeken en beoordeelen, u zelven in volkomen verwarring brengen ?"
De Prediker voegt 'er ene tweede afmaning by;
Weest niet al te godloos; „ verval niet tot een ander ui„ terfte , zoo dat ge, met liet godlooste zoort van men.
„ fchen,
-
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b , fchen, denken zoudt, dat God geen onderfcheid maakt
tusfchen boozen en goeden." .n weest niet al te
dwaas, of, zonder invulling, tineest niet dwaas; „ wees
, niet zot, dat ge, uit onverlland, en gebrek van aar.„ dacht, op het zien van zulke vreemde uitkomtlen, met
„ den dwaas zoudt denken, daar is geen Goa; daar is
„ geen Voorzienigheid. Denkt zoo niet," waarom
zoudt gy Herven buiten uwen tyd? „ Want geeft ge plaats
aan zulke fnoode beginzelen, welligt zullen ze u ver„ voeren, tot een ongebonden leevenswyze, waardoor gy
„ uwe dagen niet ter helfte zoudt brengen, ze moeten ten
t , mintle dit gevolg hebben, dat ge herven zoudt, eer gy
„ bekwaam waart, om wé1 te herven."
„ Deeze dan zyn de twee uiterflen , die men in zulke
gevallen, als wy hier gemeld zien, zorgvuldig te vermyden heeft. Men mag Gods Voorzienigheid, noch berispen, door te groote geftrengheid en ingebeelde wysheid;
noch ontkennen, door eene verregaande godloosheid en
dwaasheid."

Onderzoek over het Ililfaan van Zon en Maan, Jof. X.
12-14 er eenige andere Schriftuurplaatzen uit liet 0. T.
door M. J. H . WEPLER, Prof. in de Oosterf the Taalen ,
by het Illuster Carolinifche Collegie en Predikant te Ca fel.
Uit het Hoogduitsch _ vertaald. Te G9uda , by W. Ver
In gr. oltavo, go bladz.
-blauw,1782.
Taelkundige Liefhebbers, met betrekking tot de I3yhelToverwogen
kennis, vinden in dit kiene Gefchrift verfcheiden wel
aanmerkingen, ter ophelderinge van enige Schrif-

tuurplaetzen, welken zy met vermaak ten naderen toetze
zullen kunnen brengen.
Betreffende het verhael jof. X . I2-14, is de Hooglee.
raer Wepler van gedachten, dat men hier geenszins behoeve te denken, om een ftil(laen van Zon en Maen, maer
alleen op het helder blyveu van den Hemel, zo lang, tot
dat de Israëliten zich aen hunne vyanden gewrooken hadden. Hy vertolkt des deze verzen aldus. Toen ter tyd,
op den dag, dat ,JEHOVAH de Amoriten in de handen der
Israëliten gaf, fprak jofua tot jnsOVAH, en zeide voor de
ooren van gantsch Israël: Zon blyft te Gibeon, en gy
Maen in het Dal van A .jalon. En de Zon en Maen bleeven tot dat zich het volk aan hunne vyanden wreekte. Dit
wordt
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Wordt in het boek Jafcliar op de volgende wyze befchreeven : de Zon hond aen den Hemel , en verduisterde den geheer
leu dag niet. Dien gelyk was voor deezen geen dag geweest,
en zal ook geen weer komen, dat JEHOVAH de woorden van
een mensch ten uitvoer bragt; want. JexovAH (treed voor
Israël. En Jofua en geheel Israël keerde weder naar 't
Leger te Gilgal. „ ik ftelle, zegt hy, de gantfche
„ zaak my dus voor: ^ofua zag waarfchynlyk , in den mor„ genftond, eenige wolken te zamen trekken i waardoor
„ de Zon verduisterd wierd. God had hem wel beloofd te
zullen helpen, dan Jofua wist niet op welk eene wyze
„ zulks zou gefchieden : dus wist hy ook niet, dat deeze
„ wolken ten beste van Israël te zamen trokken. Dewyl
hy nu eene groote overwinning op zyne vyanden wensch„ te te bevechten , en vreesde dat misfchien de duisterheid
„ van den dag en de nacht hem daarin zoude mogen ver„ hinderen, zoo ontftaat zeer fchielyk de wensch in hem,
„ dat toch de Zon den dag en de Maan des nachts zoude
mogen fchynen; en deezen wensch drukt hy in begeer„ te op eerre byna gebiedende wyze uit, met te zeggen :
„ Zon blyft te Gibeon, en gy Maan in het Dal van A jalon.
En deezen wensch van g°ofua brengt God ten uitvoer,
gelyk de voorgaande gefchiedenis aantoont. Dit onweer,
„ dat den dag had verduisterd, en de Israëliten by den
„ eerften aanval op de vyanden' hadde konnen hinderlyk
„ zyn, onílond niet by Gibeon, maar na den flag, toean
„ de vyanden op de vlucht naar den benedenkant van Beth„ horon waren, en dit onwe@r van hagel vervolgde hen
„ tot Afeka toe. Dus was het, by den ftryd cr er Israë„ lieten voor Gibeon, helder weer." Het komt onzen opmerkzamen taelkundigen voor, dat NIZ,'t welk,
van de Zon gebruikt, gewoonlyk derzelver wezenlykert
ondergang betekent, ook wel zulk een ondergaen der
Zon kan aenduiden , dat de wolken haar fchynzel benemen.
In dien zin komt het, zyns oordeels,00k voor, Gen. XV.
I2 i7: welk voorval de Hoogleeraer dus verftaet. Het
toebrengen van 't offer gefchiedde 's morgens vroeg, dan
op eenmael werd de Zon door wolken verduisterd; dit
ontzettede Abraham, zo dat by geheel buiten zich zelve
ware: -- vervolgens werd de Zon ook geheel door dikke wolken verduisterd, en daer ging een rook op als die
van een bakoven, in welke eene zichtbare vlam was, die
tusfchen de oíferftukken doorging.
-
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Vele Uitleggers vullen de woorden , Gen. IV. 8, Kain
(prak met zynen broeder Habel of liever zeide tot zynen
broeder Habel, aen, met cie woorden, Laet ons op 't veld

gaen, naer den leestrant van den Samaritaenfchen Pentateuchus. Dan de Hoogleeraer oordeelt, dat men deze invulling niet noodig heeft; alzo men 't woord 1K, (eigenlyk fpreekeri,) zeer wel ver(laen kan in den zin van
zich •vriendelyk aenie4len. In Rede van zyn voorig ftuursch
gedrag, fprak by nu weder met Habel, en betoonde zich
als zulk een die zyn haet onderdrukt had.
Lamechs tael, zo als ze uit een oud Lied, Gen. IV.
2g , e4. voorgeíteld wordt, vertaelt de Hoogleeraer in dezervoege.

Ada en Silla hoort myne femme.
Gy vrouwen Lamechs ! verneemt myne reden.
Ik heb een man gedood om niyner wonde wille.
Een Jongeling wegens myne Buile.
Zal Kain zevenvoudig gewrooken worden,
Dan moet het Lamech zeven en zeventigvoudig gedaan worden.
„ Men kan, zegt hy, volgens deze Overzetting, zien, hoe
,, Lamech konde betluiten, dat zyn dood zeven en zeven.
tigvoudig gewrooken zou worden. Zyu befluit was dit,
om dat Kain , die zynen broeder zonder gegronde rede,
„ zonder voorafgegaane beleediging, had vermoord ,zeven,, voudig zou gewrooken worden, zoo- veel te meer kan
„ ik dit hoopen, daar ik niet zonder redenen, maar na
„ voorafgegaane beleediging, een moord heb begaan."
In de gelofte van Vader 5acob, Gen. XXVIII. 22, bete
keflt Q^; i' r1+D , (anders een Huis Gods overgezet,) vol
een Altaer, overeenkomílig met dc-gensdHolra,

volbrenging der gelofte, Gen. XXXV. ?. Ene aen Gode
geheiligde pldets kon nier ene wooning van God noemen,
en dus ook aen een Altaer dien naem geven; men moet
althans, al houd men zich zen de benaming van Huis of
W7ooning , hier om een Altaer denken : nademael de Aertsvaders, als ze Gode ene plaets heiligden, of, volgens hunne
voorítelling, ene verblyfplaets, ene wooning beftemden,
hem een Altaer bouwden.
Laetstlyk deelt ons de Hoogleeraer hier nog mede zyne
vertolking van Ps. VIII. 2. , het Iaetfle gedeelte; dat aen
zeer verfchillende Overzettingen onderhevig is. Men ver
erachtens, best in dezen zin. Uw Lof-taelh,zyns
verheft gy boven den Hensel; ook boven de Hemelen s'erheerIykt gy U.
Leer.
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Leerreden over Luc. XI. 14-28; gehouden door FR. o.
CH. RUTZ . Roogduitsch Predikant in de Lutherfche Gemeente in 's Hage. Uit liet Hoogduitsch vertaald. In
's Gravenpage, by J. du Mee, 1783. Behalven het Voor
gr. oftavo.
-werk,40bladz.in
zamenloopende omflandigheden, in de Voorreden
Enige
gemeld, hebben den Eerwaerden Rutz ove^rgehaeld, om
deze Leerreden niet alleen in 't Hoogduitsch openlyk uit
te fpreken, maer ook , door een zyner Vrienden in 't Nederduitsch vertaeld, door den druk gemeen te maken. Dezelve llrekt om deli grondslag te leggen , ter verdere ontvouwinge van zyn gevoelen . dat de Leerítelling , „ De
Duivels of Damonen bezitten ons ongelukkige Menfchen
„ zomtyds ligchaamlyk, en fpooren ons arme fchepzelen
„ dikwils tot menige zonden aan, en verleiden ons tot
„ groote boosheden , verdicht , ongegrond , en in veele
opzichten nadeelig en gevaarlyk zy." Al voor lange had
zyn Eerwaerde zich hierover, nu min dan meer, uitgelaten;
en eindelyk nam hy, moetende, naer de Lutherfche Kerk
prediken over Luc. XI.-lykevrdingPtxe,
14-28, waer in de wonderdadige genezing van een flommen vermeld word, die gelegenheid waer, om een begin
te maken van het opzettelyk verhandelen dezer Roffe; welke hy vervolgens, by leven en gezondheid, in predikatien
over vrye Texten, verder hoopt af te handelen. Zyne ver
-delingva'tfch
Stuk is deze.
„ Ik zal uw' Aandacht, zo kort als mooglyk, I. den
oorfprong van deeze leerfíellinge , onder de 3'oden , zoeken
aan te wyzen, en u met het Spraak- of Taalgebruik van den
Bybel trachten bekend te maaken. Ik zal II. aantoonen, dat
'er geen één éénige bondige grond voor handen en te vinden
zy, welke deeze leertelling met nadruk onderfteunt. Maar 1II.
dat ''er fierke en onwederleglyke gronden voor handen.zyn , die
ons van het tegendeel , van liet geen deeze leer/telling beweert,
kunnen en moeten overtuigen. Eindelyk zal ik IV. toonera,
dat liet eene voor ons geheel nuttelooze en onbruikbaare leer f elling zy, al ware dezelve waar en onloochenbaar, en dat
zy dikwerf voor ons gevaarlyk en nadeelig wordt." De thans
afgegeven Leerreden bepaelt zich tot het eerde gedeelte
van 's Maus opgenomen tack.
Zyn Eerw, ílelt, eer hy ter zake treedt, enige aenmerkingei) voor, zo over de fehifting zyner doffe, ais over
V. DEEL. ALC. LLTT. NO. 9.
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het geen hem beweegt dezelve te behandelen; betuigende
tevens geen den minsten afkeer te voeden, tegen hen, die
dit Pluk anders mogtcn begrypen; verzoekende verder aendachtig gehoord , en onpartydig beoordeeld te worden :
daerbenevens verklaert hy zich , wegens zyn voorhel, hepaeldlyk aldus: „ I)at 'er indedaad een van God
ajge vallen booze geest aanweezig is, is eene treurige waar
naar myn tegenwoordig best en gemoedelyk-heid,
doorzicht, zo duidelyk en vast in Gods woord gegrond is,
dat men dezelve , zonder Gods Woord openbaar geweld
aan te doen, daaruit niet kan verbannen. En ik ben daar
zo overtuigd, dat het my zelf in den droom niet invalt,-van
haar aan te grypen of te loochenen. ' Maar! dat 'er een
Demon of Demonen zyn, die de menfchen bezeten hebben,
zomtyds noch bezitten, en ons tot zonden aanfpooren en ver
-leidn,otk
ik ronduit !"
Verder brengt by zynen Toehoorderen , met de behandeling van 't opgenoemde eerl}e gedeelte, de twee volgende
zaken onder 't oog. (i.) „ Dat de leer van de Demonen,
„ en alle de fpreekwyzen der Joden van Daemonifche, of
„ met kwaade Geesten bezetene, Menfahen , van een ba„ bylonifchen oorfprong, en van de Chaldeeuwen tot de
J-ooden gekomen zyn." (2.) Dat de woorden en uitdrukkingen:
van den Geest,' van den Duivel, van onzui„ vete Geesten ,of van, Demonen Bezetenen, enz. op geen één
eenige plaats , in de Euangelifche verhaalen, ltreng vol„ gens den letter moeten opgevat, maar allen, overal waar
„ zy voorkomen als Volkstaal, oneigenlyk verftaan , en
„ of van krankheden des lichaams of van die der Ziele ver„ klaard moeten worden , byaldien men den waaren zin
„ der 11. Schryveren wil treffen." Beide deze flellingen ontvouwt zyn Eerwaerde met de vereischte klaerheid; en hy Relt zyne bewyzen, voor derzelver gegrond
een zo gunflig daglicht, dat het ten duidelykfte-heid,n
blyke , dat men hem voor een bekwamen Voorf'ander hebbe te houden , van een gevoelen , 't welk Mannen van uaem
voor en tegen zich heeft. Meer mogen wy 'er thans niet
wel van zeggen, daer zyn Eerwaerde zelf, in deze Leerreden verzoekt, dat men 'er niet over vonnisfe, voor dat by
de geheele toffe ten vollen verhandeld . hebbe. Alleen flaet
ons , ten aenzien van het toepaslyke , nog te melden, dat
de Eerwaerde Rutz, op het hier voorgedragen, zyne ver.
maning vestigt, om de ongegronde , nutlooze en fchadely.
ke vreeze voor den Duivel of Demon af te leggen; zyne
Toe.
„
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Toehoorders verder opwekt, om hun vertrouwen op 's Waerelds Heiland te Rellen; hem te gehoorzamen; acht te geven op hun hart, en het werk hunner bekeeringe, onder
het getrouw gebruik van Gods genade, beflendig en onafgebroken, gemoedlyk voort te zetten.

Gefchiedenis van alle Godsdienften, van de fchepping af,
tot op den tegensvoordigen tyd. Door w. KURD. D. D.
Uit het Engelsch vertaald. Derde Deel. Te elmfierdam,
by M. de Bruyn,1782. In groot octavo, 589 bladz.
et den aenvang van dit Deel achtervolgt de Heer Hurd
Mzyne
berichten wegens de Roomfche Kerk; gaende wel
merk

byzonder over derzelver Godsdienftige Broederfchap ,
Feestdagen en Sacramenten, mitsgaders over de-waerdigít
Inquifitie. Daeraen hecht hy een verflag van de Waldenzen en Albigenzen, als zulken, die zich te midden van de
grootfle verbastering der Roomfche Kerke aen de Euangelieleere gthottden hebben. Hierop verledigt hy zich voorts,
ter befchouwinge van den ouden en hedendaegfchen flaet
der Griekfche Kerke; vooral met betrekking tot het leerfellige, of de ontflane twisten tusfchen de Oosterfche en
Westerfche Kerk, en verder handelt hy over de Kerktucht,
den Eerdienst, de Huwelyksplechtigheden, het laetfle Olyzei en de Begravenisplechtigheden der Griekfche Christenen. In dit bericht komen eigeulyk in aenmerking, die
Christenen, welken zich in Griekenland en Klein-Azle onthouden, dan, vermids 'er ook nog andere zogenoemde
Griekfche Christenen gevonden worden, welken de eigen
Grieken voor Scheurmaakers houden, om dat ze zich-lyke
niet in alles met hun verenigen, zo noodzaakt dit onzen
Autheur om nog afzonderlyk van die te gewagen. Hiertoe
behoort wel voornaamlyk de Rusfifche Kerk , waarom de
Heer Hurd een onderscheiden verflag van derzelver inrichting en merkwaerdigfe plechtigheden, verleent: Ook heeft
men 'er toe te brengen de Christenen van St. Thomas , en
eenigzins de Kopten, welken de Autheur vervolgens befchryft. Doch de Nlaroniten, waervau hy voorts gewag
maekt, moet men, volgens hem, niet met de Grieken ver
komen veeleer voor als een byzondere aenhang-meng;zy
van Christenen, die enige gèbruiklykheden van de Room.
fche Kerk overgenomen hebben ; blyvende dezelven , fchoon
voorwendende dat ze niet de Roomfiche Kerk vereenigd
zo'n ,
Cc a
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zyn, hunne aloude gewoonten meestal aenkleven; waeronder verfcheiden van een Heidenfchen Gert zyn.
„ En dit laattle 3 zegt de Autheur, ten befluite zijner
betchouwinge dezer Christenen, kan ons niet vreemd boorkoomen, wanneer wij in aanmerking neemen, hoe veel
tijds 'er verloopen is , zints het Euangelie eerst onder hen
verkondigd wierd. Want, ieder ding hoe groot ook deszelfs waarde en aangelegenheid zijn moge, veraart wel
haast, wanneer in het zelve iets ,'t welk met deszelfs aart
en natuure onbeftaanbaar is, wordt ingevoerd. Hieraan
moeten toegefchreeven worden, alle de nieuwigheden, welke wij onder de verfchillende gezinten, formulieren, zamenflelzels, gewoonten en plegtigheden van den Christlijken Godsdienst aantreffen. De Roomsch-Catholyken hebben ;
door Staatkunde, de eerzucht gekweekt en gekoesterd; de.
Griekfche Christenen, door hunne laaghartige kleinmoedig
onkunde gevoed ; de Rusten , niettegenftaande alle-heid,
de weezenlijke of ingebeelde verbeteringen, welke zij gemaakt hebben in de Oorlogskunst en in den Koophandel,
geeven, nogthans, luttel agts op de belangen. van den
Godsdienst, welke het groot fieraad des menfchelijken
leevens is. De waarheid der zaake is, dat de Rusfen meer
geheld zijn op de navolging van de dwaasheden hunner
nabuuren , dan op het maaken van wezenlijke verbeteringen in hunne eigen zeden; en dat de Griekfche Christenen,
in de Levant , geleerdheid, kennis , deugd , dapperheid noch
eerzucht bezitten. Niet zeer behaaglijk , in de daad, is deeze
fchilderij ; doch, terwijl ik dit fchrijve, heb ik de aan
een mcnsch ; en het medelijden van een-doenigva
Christen. Mijn hart bloedt, wanneer ik overweeg, dat
de godlijkfte kennis van de geheele waereld , in zekeren
zin, geheel verwaarloosd, of, althans, dat van dezelve
weinig werks gemaakt wordt. Maar, indien het dus met
de zaak gelegen zij ten aanzien van Rusland, alwaar het
niet aan magt ontbreekt, en ten opzigt van Griekenland,
welks onderdrukte bewooners weinig werks maaken van
hunne altoosduurende belangen; wat zullen wij dan zeg
Naam-Christenen, over welke wij nu gehan--genvadi
deld hebben."
Intusfchen kan men echter aen alle deze tot dus ver befchreven Aenhangen, hoewel 'er onder gevonden worden,
die te byster ver vervreemd zyn, den naem van Christenen niet wel weigeren ; maer buiten deze foorten vind men
wyders ook nog, onder de Mohamedaanen, of in 't Oosten,
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ten, enige Godsdienflige- Aenhangen verfpreid, die wel
den naera van Christenen voeren, doch waervan men zeg en
moet, dat ze noch Jooden, noch Christenen, noch Mohammedanen zyn ; beilaende hunne Leerbegrippen en Gewoonten, veelal min of meer, uit een zamenweefzel van
't een en 't ander. Van dezen maekt onze Autheur laetstlyk nog melding, onder de namen van Nasferi!rs, Iielbiten, Drufiërs en de Christenen van St. ran; waernevens
by ook met een kort woord fpreekt van de zogenoemde
.Abrahamiten , of eene foort van Deisten; dan welken by
voor eene geheel en al verdichte Secce houd, die nergens
wezenlyk betlaet. Om den Lezer enig denkbeeld
van dit laetfte flag van Christenen mede te deelen, zal 't
genoeg zyn, hier nog plaets te geven, aen des Autheurs
bericht, nopens de eerstgenoemde Nasferiërs; 't welk dus
luid.
„ De Nasferiérs moeten wel onderfcheiden worden van
de Naztzriëis, of, zo als de Mahomete nen hen noemen,
Nasfairious, uitmaakende een •afzonderlijken aanhang onder
de leerlingen van 441i. De MahoMetaanfche Nazariërs zijn
van begrip, dat de Godheid zich lichaamlijk kan vereenigen
met de menschlijke natuure. Volgens dit beginzel, 't welk
van het zamen teltel der Christelijke Godgeleerdheid is ónt}eend , gelooven zij dat de Godheid naauw vereenigd is
met zommigen van hunne ingebeelde Heiligen, of Mahonneta anfche Profesten , .en bijzonderlijk met Ali. De Vasfeiiërs , van welke wij thans fpreeken , zijn , inderdaad
Mahometaaaren noch Christenen. Het naauwkeurigt}e berige, welk wij hen aangaande hebben konnen vinden,
koomt hierop uit. Ke bia is de naam van het landfchap
't welk bewoond wordt door de Nasferiërs, een naam wel
Italiaanen, in hunne fpraake, noemen Christian--kend
naccio , dat wil zeggen , een Petit Christen. Van Tortoza
tot aan Laodicea flrekt deeze landftreeke, langs de zeekust,
twee dagreizen in de breedte, en even zo verre landwaarts
in de lengte. Zeer genegen zijn de Nasfe•iërs tot plonderen en fleelen ; doch , voor 't overige, zeer kuisch in hunne
zeden. Hunne Vrouwen verfchijnen in 't openbaar meet ongedekten aangezigte; van alle de Oosterfiche Natië?i zijn
zij de eenige, welke deeze gewoonte onderhouden. Indien
een vreemdeling onder lien verfchijnt, en na den weg vraagt,
aal eene hupfche en vriendelijke jonge maagd hem zomtijds
drie of vier mijlen verzellen. Doch deeze vriendlijkheid
heeft zomtijds heillooze gevolgen. Want, indien het geCc3
beu-
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beure dat de reiziger een verliefd of minnekoozend oog laate vallen op zijne vriendelijke wegwijster, zo dat het in
haar den geringften agterdogt verwekke, zal zij, indien zij
het vermogen bezatte , hem vermoorden , of anderzins, door
haar gefchreeuw, de nabuurfchap ter haarer hutlpe roepen,
om zulks in haare plaatze te verrigten. Dit gebeurt ook,
wanheer de Vrouwen in een bijzonder huis aan tafel zitten. Zij verfoeien de Mahometaanen, en hunnen Alkoran ,
hoewel zij zich Turken.laaten noemen; doch dit doen zij,
om voor hunne dwingelandije en onderdrukking beveiligd
te worden. Niet zeer bekend zijn de Verborgenheden van
hunnen Godsdienst: want hunne Vrouwen en het gemeene
Volk leggen onder een volftrekt verbod, om zich in dezelve niet te laaten onderwijzen. Geene anderen dan de Santons , en dezulken , wier, post het is, de Gebeden te leezen, het Geloof te leeren, enz, zijn tot dit Voorregt geregtigd.
„ Zij hebben een Euangelie , 't welk door eenen van
hunne oud{len hun wordt vDorgeleezen. Zij gelooven in
de Heilige Drieëenheid. - Zij onderhouden het Paaschfeest ,
en verfcheiden andere Christlijke feestdagen : als het feest
van de. Geboorte van onzen gezegenden Zaligmaaker, de
Befhijdenis en de Drie Koningen. Den Nieuwjaarsdag noemen zij Irenes, zijnde, ongetwijfeld, eene verbastering
van het Fra.nfche woord Etrenes, betekenende een Nieuw
Een bijzonderen eerbied hebben zij voor St.-jarsgefchnk.
Barbara. Zeer geheim worden hunne godsdienffige zamenkomflen gehouden. Zij doen verfcheiden gebeden over
den wijn, welke onder allen, die in dezelve tegenwoordig
zijn, wordt uitgedeeld. Zij onderhouden geene vastendagen, maar onthouden zich alleenlijk van 't eeten van de
wijfjes van allerlei foort van leevendige fchepzelen. Merk
dat zij zweeren by den H. Mattheus en den-wardigshet
H. Simon , hoewel de gefchiedenis van deeze beide Heili
hun volilrekt onbekend is. Hunne Kerk gelijkt zeer-gen
veel naar die der Europeaanen.
„ Deeze onbekende lieden , hoe wel in liet middelpunt van
Sijrie woonagtig, fchijnen iets van de Mahonietaanen, van
de aloude Perfen, en van de Christenen te hebben overgenomen. Met de eerften eeten zij geen varkensvleesch;
volgens het verhaal van zommige Schrijvers betoonen zij,
met de tweede, godsdienftige aanbidding aan de Zon ;
en, met befchimping van de onthouding der Turken drinken zij, met de laatstgenoemden wijn. Nog opmerkelijker
is
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is het, dat zij om de komst van Christus bidden. Het
Arabisch is hunne moedertaal. Tot behoud van hunne
gezondheid, draagen zij altijd toverpenningen op hun li
Doch deeze gewoonte hebben zij gemeen met de-cham.
meeste Oosterfche Volkeren." Dus ver des Autheurs bericht wegens de Nasferiërs; en dat der overige
bovengenoemde Christenen is meerendeels niet gunfliger.
Zie hier nog, laatstlyk, welke leeringeii hy trekt, uit liet
geen hy, aengaende de Griekfche Christenen, welken de
inwooners van de Levant Scheurmaakers noemen.
„ goor eerst, dat gelijk het verderf onder hen., in zekeren zin, algemeen is geworden, dit, als, een uitwerkzel
aangemerkt, aan eerre oorzaak van even uitgeíirekten aart
zijnen oorfprong moet verfchuldigd weezen. Want, ware
niet de geheele Christen-waereld, ten eenigen tijde, geheel en al verdorven geweest, in de gevoelens aangaande
de waarheid, deeze heillooze gevolgen zouden nimmer ge
-voeldf
gezien zijn.
„ Ten tweede, de geringfle afwijking van de waarheid in
Godsdienst of in zeden gaat doorgaans gepaard met de heil.
looste gevolgen. Believing jegens de Heidenen, en de
ijdele eerzucht om menigvuldige bekeerlingen -te maakera ,
bewoog de, Christenen, na den leeftijd van Keizer Conf antinus den Grooten, om veele afgodifche plegtigheden
aan te neemen. Trapswijze was de voortgang, en het
vergif verfpreidde zich met heillooze gevolgen, tot dat liet
Euangelie van Christus weinig beter wierdt dan de leer van
liet Heidendom. In alle de verdorvene Kerken, alwaar de
armoede in t dlijke dingen aigtbaar is, en de onkunde
meer gezogt dan vermijd wordt, vinden wij de Volken
zeer gezet op den Beeldendienst, en andere kinderagtige
bedrijven.
„ Ten derde, gelijk het verderf bij trappen toenam, en
nu, als 't ware, verouderd is geworden, moet- ook eene
hervorming trapswijze toegaan. Hoe wijd nog het tijdflip van zulk eene hervorming te zoeken zij, kan geen
mensch zeggen. Als eerre wenschlijke zaak moeten alle
die geenen dezelve befchouwen, welke het tijdlijk en eeuwig geluk hunner medefchepzelen tragten te bevorderen.
De godlijke eigenfchappen geeven ons grond om eene hervorming te hoopen. Regtvaardig kan God de menfchen
firaffen, door hun zijne gunst te onttrekken, wanneer zij
zijne wetten verlaaten en zijne inzettingen veragten; doch
zij keerera niet weder tot hunnen pligt, even gelijk de
Ce 4
Ver-
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Verlooren Zoon in het Evangelie , of zij worden in de
opene armen zijner berenhartigheid ontvangen.
„ Eindelijk, laaten wij als Proteftanten, die niet de
kennis der Heilige Schriften in derzelver oorfpronglijkheid
zijn begunftigd, deeze onverdiende en onfchatbaare voorreten op prijs tragten te Hellen. Laat ons geweeten ons
nooit befchuldigen met de affchuwelijke zonde van ondank
tegen onzen edelmoedigflen weldoener, maar laa--barheid
ten wij ons zijner bernihártigheden waardig gedraagen,
door te leeven als gehoorzaame kinderen. Laaten wij bedenken,' dat wij geen kragtiger bewijs kunnen geeven van
onze dankbaarheid voor de weldaaden en zegeningen, welke hij, ons heeft gefchonken, dan door hem te bidden,
dat het hem genadiglijk behaage, de oogen te openen van
hun, welke zitten in de duisternis en in de fchaduw des
doods. Het is de aart des Duivels, te wenfchep dat ieder
fchepzel zo elendig worde als hij zelve is; doch een Christen, van eene edelmoedige en goedwillige geaartheid,kennende het geluk van zijnen eigen ('tand, wenscht dat heel
het menschdom daarin deele. Onze Zaligmaker beveelt
ons te bidden dat zijn Koninkrijk koome; van welke woorden de meenig is, dat wij onzen ernftigen wensch moeten
betuigen, dat het Euangelie verkondigd en voortgeplant
worde over de geheele aarde, zo verre dezelve bewoond
wordt, als een zitinebeeld van het Koninkrijk der heerlijk
heid, 't welk hierna zal volgen.

Reize naar Peru van 1749 tot-177o. Door P. wol.rCANM- BAYER. Te 4mfterdam, by W. Holtrop, 1782. Behalven
de hoorreden, enz., 194 bladz. in gr. oftavo.
Wolfgang Bayer, met eenige andere Jefuiten naar
P ater
de Westindien gezonden, geeft in dit Ge chrift een onvan zyne ontmoetingen en opmerkingen ,

opgefmukt verflag
geduurende zyne reis derwaards, en ftaande zyn verblyf
aldaar. 's Mans fchryfwyze is die van iemand, welke alles
oplettend gadeflaat, en naauwkeurig aantekent, wat hem
als merkwaardig voorkomt; fchryvende een dagregister van
zyn wedervaaren, en 't geen by opgemerkt heeft, zonder
zig met eenigen opfchik van zyn verhaal te bemoeien, of
'er een byzonderen ophef van de maaken. Uit dien hoofde komt zyn verflag als geloofwaardig voor, en zyne beberigten verdienen' deswegens te meerder opmerking. Na
een
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een kort verhaal zyner reize uit Wurtzburg, ten deele te
Land, ten deele ter Zee, naar Kadi, van zyn verblyf te
Paaerto de Santa Maria, en vervolgens te Granada, om zyiie letteroefeningen aldaar voort te zetten, geduurende den
tyd , dat by in Spanje moest vertoeven ; geeft hy voorts een
onderfcheidenlyker bcrigt van zyne overtogt naar Karthagena in Westindie , en 'verdere reize over Panama en Trua^illo naar Lima, de hoofdstad van Peru , mitsgaders van zyn
trekken door dat gewest , en verblyf in 't zelve , zeden liet
jaar 1752 tot 1768, of den tyd, toen alle de Jefuiten, op
K.oninglyk bevel, alle de Spaaníche Staaten ontruimen moes
Dit leidt hem tot een beknopt berigt van 't voorge--ten.
vallene in die dagen aldaar, niet betrekking tot zyne Orde
in 't algemeen, en zynen perfoon in 't byzonder, met melding van zync te rui reine naar Kadix , en aldaar ontvangen
verlof, óm, met andere Duitfehe Jefuiten, zyne reis naar
Duitschlaud voort te zetten, waarop by, na eene afweezigheid van ongeveer éénen-twintig lasren, in zyn Vader
wederkeerde. Her voornaamfle, betreltende de-land
doorreisde plaatzen en gewesten , de zeden en gewoonten
der Inwoonderen, vooral ter plaatze daar by eenigen tyd
verbleef, en gelegenheid had, tot het doen van de ver
ontvouwt onze Reiziger met zeer-eischtwarnmg,
veel juistheid. Vel inzonderheid verleent ons zyn trekken
door en verblyf in Per!, (alwaar hy, in het regtsgebicd
van juli , veertien jaaren lang zyn dienstwerk verri^ttc,)
etlyke anders min voorkomende opmerkingen , nopens den
toed:and der zaaken in dat Gewest , zo ten opzigte van liet
Burgerlyl:e als het Ke'klyke , waartoe hy, uit hoofde zyner
omftandigheden, de guntligile gelegenheid had. 'Na
Peru ons als van zelve voor den ;eest-dienmlgva
brengt, het eertyds wyd uitgeltrekte Keizerryk der Incas ,
zo worden we eenigzins genoopt, om hyzonder liet oog te
ílaan op Cusco , de oudfte Stad van Peru , die , met de
opregting van dat Ryk , deszelfs Hoofdf{ ad en de verblyfplaats der Incas was. Volgens den Autheur vindt men hier
nog overblyfzels van de grootheid dier Vorften, en zelfs
heeft men , in de uabyheid nan Cusco , eenen Vorst ontdekt ,
die beweert, dat by een wettige afftammeling der oude Inras zy.
In den omtrek der Stad Cusco, zegt Pater Wolgang Bayer, (laan nog- op veele plaatzen oude paleizen der Incas, for verwondering van allen , die ze aanfchoiiwen , wegens de ongemeen groote en by uitilrek wel bearbeide fleeCc
hen,
-
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nen, die zonder kalk zo goed en vast op elkander liggen,
dat ieder Europeer billyk hunne bouwkunst moet bewonderen. Insgelyks ziet men op verfcheiden plaatzen , op de
kleinere hoogten , heerlyke graffleden, guacas, daar de
adelyke Indiaanen begraaven liggen. Ze zyn op eene aartige wyze van kunflig thmengevoegde fleenen in 't vierkant
gebouwd, aan alle zyden drie of vier ellen breed, maar
drie tot zes hoog; boven zyn ze plat met groote fleenen
gedekt. In de zyde tegen den opgang der zon is een klein
deurtje,, welk open staat, waar tegenover de doode Indiaan
in eene nis zit.
De Stad wordt in opper, en neder Cusco verdeeld; ligt
tusfchen bergen, in eene aangenaame valei, die zig lang
uitrekt, en waarin veelg fchoone landhoeven, vrugtbaare
akkers en aangenaame tuinen de Stad omringen, die overheerlyke welriekende bloemen, fmaaklyk ooft en andere
nuttige aartgewasfen, het geheele jaar door, in overvloed
voortbrengen ; hoewel de weersgefteldheid hier zomtyds
een weinig ruwer dan te Lima is; waartegen. men 'er minder, en (legis zeer geringe, aardbevingen befpeurt. Midden
door de ílad vloeit eene kleine stroom, die, by zwaare
ftortregens, nu en dan zo fchielyk en zo geweldig oploopt,
dat hy groote fteenen van de bergen affcheure , en met
zig voere. De Stad is voor 't overige- zeer groot en net
en fierlyk gebouwd, pronkende met heerlyke gebouwen,
en toonende nog veele zaaken des heidendoms, merkwaar
gezien te worden. Onze Reiziger hiervan een-dig
naeier verflag gegeeven hebbende, met melding van de genoegzaame verzekering , dat 'er hier •en daar veel gouds in
orderaardfche holen verborgen zy, als mede van de geheim
hieromtrent, maakt nog byzonder-houdingerIa
gewag van de overblyfzelen eener vestinge, die de Incas ,
op eersen berg tegen over de Stad Cusco, ter verdeediginge
van dezelve , gebouwd hadden. „ Zij heeft, zegt
hy, ongemeen hooge muuren, uit bijster groote fteenen famengevoegd. Ieder (teen maakt in de lengte en hoogte Bene
halve verdieping, en in de breedte bijkans een vierde der
muuren , uit. Alle de fteenett zijn zo kunflig bewerkt , en
zonder kalk zo digt famengevoegd, dat ik geloof, de wedergaë daarvan op den aardbodem niet te vinden te zijn.
Deeze zo vermaarde vesting, een heerlijk overblijffel der
Peruaanfche oudheid, wordt door de Spanjaarden ten eene
ont-malverwosd;hzijerwlgnt,
de geheele Stad Cuzco tegen alle vijandlijke aanvallen te be.
fcher-
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fchermen. Men heeft van daar een gezigt over alle de
Itraaten, pleinen en tuinen der ílad, en kan den naderenden vijand met grof gefchut afweerera. In deeze vesting zijn twee groote onderaardfche holen of gewelven,
chincanas door hen genaamd. In eene derzelve kroop ik
door de kleine. opening, in de rots gemaakt, en zag met
verwondering, hoe fraai, aartig en kun(Iig de rots, bij wijze van een grooten en Breeden gewelfden kelder, uitgehouwen was. Rondom is liet hol met veele zitbanken , in de•
rots zelve gemaakt, voorzien, alwaar eene menigte perfoonen , bij brandende zomerhitte , verkoeling kan vinden.
Van boven valt 'er het licht door eene opening in. In de
andere fpelonk heb ik mij niet durven waagen; dewijl men
mij verzekerde, dat deeze groef zo diep en zo ver onder
de aarde voortliep, dat tot hiertoe nog niemand zich onder
daarvan te zoeken." Aan-wondeha,t
deeze befchryving kegt by voorts nog het volgende berigt
van eenen in die landftreek regeerenden Vorst, als een af
-famelingdr
oude Incas.
„ Etlyke dagreizen, dus vervolgt de Pater, van Cuzco
houdt zich, achter de hooge gebergten, een onafhanglijk
Indiaansch koning-op, welke, fchoon de Spanjaarden hem
een muiteling noemen, zich nogthans- voor den regtmaatigen Heer en Koning van Peru uitgeeft, en, teffens.voorwendt, dat zijn geílacht uit het bloed der Incas, of der
oude Koningen van Peru afllamt. Of hij , inderdaad uit
dien koninglijken Dam voort is gefprooten, laat ik aan zijne plaats. Dit weet men egter met zekerheid , dat de tegenwoordige koning, etlijke jaarera geleeden , als een adelijk jongeling, in de flad Cuzco, in liet huis van St. forgra (*) opgevoed, en in de weetenfchappen onderweezen
is ; daar hij [feeds blijken van een' grooten geest gaf,
doch zijne hooge afkomst nooit aan iemand openbaarde.
„ Deeze koning heeft bijkans alle de omliggende heide
Maran Cochas, onder welken hij woont, en wier-ne,
getal ongelooflijk groot is, reeds aan zich getrokken,. en
deeze gehoorzaamen ook zijn bevel en wenk flipt. Dewijl
hij het geheele koningrijk Peru met alle magt zoekt, voorwen(*) Ben Collegiehuis diestyds den feruiten toebehoorende,
daar de adelyke Indiaanen in de geloofsleer en andere wcetenfchappen onderrigting ontvingen; terwyl zy een ander huis,
dat van St. Bernardus, aldaar hadden , in 't welk de Spaaniche
jeugd in de vrye kunflen en goede zeden onderweezen werd.
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wendende, dat het zelve zijnen voorouderen, onrecht
wijze, door de Spanjaarden ontroofd was; zo-vardige
heeft men billijk reden om bevreesd te zijn, dat hij veel ligt eens, gelijk hij bereids een en andermaal beproefd
heeft, bij eene gunflige • gelegenheid over de bergen aan
geheel Peru over--ruken,mtozaglijkermt
ftroomen, en he zich onderwerpen zal; te meer, doordien de Spanjaarden hier te land zeer weinige , of in 't
geheel geene geregelde krijgsknegten en vestingen hebben,
en dus zijne magi zeer bezwaarlijk tegenhand zouden kun
bieden. Daar komt nog bij, dat de nieuwbekeerde-ne
indiáanen,van het Spaanfche jok zeer afkeerig, ligtlijk wel
de . eerften konden zijn, die zich vrijwillig bij deezen In,diaanfchen koning voegen, en in menigte tot hem overlQopen zouden.
„ Op bevel van Koning Ferdinand den zesden van Spanje werden, door den onderkoning van Peru, Don 7ofeph
Manfo, graaf van Superanda, fomtnige jaaren geleeden,
twee Jefuiten, die mij deeze gefchiedenis met alle de ontxnoetingen, daarbij voorgevallen; mbndelijk verhaald heb
gebergten aan deezen Indiaanfchen koning af--ben,ovrd
gezonden, om naar de ge(leltenis zijner regeering, zijne
raagt, en andere omflandigheden, onderzoek te doen. Toen
zij te Tarma., Bene grensvesting, tegenover welke, aan
den overkant der rivier , het rechtsgebied van deezen biniienlandfchen Indiaanfchen koning een begin neemt, gekomen waren , zeide hun de Spaanfche corregidor aldaar; dat
zij moesten voorwenden, afgezanten van den Roomfchen
paus te zijn: want by wist met zekerheid , dat de Apuin ca (*) , of gemelde koning, een Roomsch-katholyk
Christen was, en uit dien hoofde ben zeker ter gehoor zou
]oaten komen. De twee Jefuiten bedienden zich van deez_n goeden raad; en aan de rivier gekomen zijnde, riepen
zij in de Indiaanfche taal den lieden aan de overzijde der
rivier toe, dat zij, in den naam van den Roomfchen paus,
met den Apu-Inca begeerdgn te fpreeken.
„ Toen
-

-

„ ('p ) 4p?t. Dit is eene bewoording uit de taal Aymara genaamd , die zo veel als Heer bij ons betekent. Dus zegt 4pra
Inca niet anders dan Fleer Inca, of Heer Koning." Wat laager
geeft neen ons in dit Gefcbrift eerre proeve van de taal Aynara,
welke eene voornaame hoofdtaal in liet Koningryk Peru is ver frrhillende grootlyks van de algemeene landtaal des Ryks, die
Qu`ty-!u a genoemd wordt.
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„ Toen deeze gezanten zich aan den overkant bevonden,
tonden langs de wegen , daar zij door moesten trekken ,
ontelbaare Indiaanen,, met pijlen en boogen gewapend,
welken zij, ten teken van vrede en vriendfchap, naar de
aarde gekeerd hielden. Zij reisden verfcheidene dagen ,
verzeld van eene menigte Indiaanen, door zeer groote en
volkrijke Indiaanfclie dorpen, tot dat zij eindelijk de plaats
bereikten, daar de Apu-Inca zijn verblijf hield. Men krabt
ze in het huis, welk hun de Indiaanfche koning tot hun intrek had laatgin aanwijzen.
„ Na dat zij zich van de reize eenigen tijd uit hadden gerust, werden zij door fommige trawanten en bedienden
voor den Inca gebragt. Deeze, op zijn troon gezeten,
ontving hen zeer vriendlijk. Een van de Jefuiten, hem
ziende, kende hem terilond uit het gezigt, dat hij die
geen was, die voorheen, als een.adelijk jongeling, uit her
Indiaanfche bloed van eenen cazique in het huis van St.
Borgia. te Cuzco was opgevoed en onderweezen; doch hij
liet 'er niets van blijken. De Jeftiit deed zijne aanfpraak in
de Indiaanfche taal. Hij zeide, dat zij van den Roomfehen
Roel waren afgezonden, om te verneemen , of niet ook in
deeze gewesten des koningrijks Peru het ware geloofslicht
kou ontltoken, en zijne Indiaarien in de heilige leer des
zaligmaakenden geloofs konden onderrecht worden. Hierop antwoordde de Inca: dit was reeds lang zijne begeerte
geweest, dat zijne onderdaanen in de leer des wanren geloofs onderweezen mogten worden; te meer, dewijl hij
zelf een Roomsch-katholijk Christen was. Hij had wel ,
etlijke jaaren geleeden , fommige priesters eener andere
orde in zijne nabijheid gehad , die zulks hadden kunnen
beginnen; ivaar, dewijl zij zijne onderdaanen overroeden
wilden , om hem geene gehoorzaamheid te bewijzen ,
doordien hij Hechts een muiteling, •een afvallige, en de
koning van Spanje alleen de rechtmaatige heer over geheel
Peru - was , had hij zich genoodzaakt gezien, dezelven
weder verre over het gebergte te rug te jaagen , dan van
de -Jefuiten mogten thans zo veelen komen, als 'er noodig
waren. Hij beloofde hun in alles., wat dit bekeeringswerk
betreft, aan de hand te gaan, hen tellens verzekerende,
dat e op zijn bevel, alle zijne onderdaanen zich zeer gewillig in de waare geldofsleer zouden laaien -onderwijzen
naaar de paus moest zijne onrechtvaardige gift, welke hij
den koning van Spanje deed, toen hij lien het koningrijk
keru overgaf, herroepen. De heilige Vader was zekerlijk
door
-
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door de Spanjaarden op eene listige en zeer bedrieglijke
wijze grootlijks misleid, toen zij hem verzekerden, dat
'er niemand meer van het koninglijk bloed der Incas overig was, dien de kroon van het koningrijk Peru toekwam.
Zij meenden wel, dat zij door hunne onmenschlijke wreed
aan zijne voorvaderen gepleegd, ook alle de fprui--heid,
ten des koninglijken ílams uitgeroeid, en gantschlijk verdelgd hadden. Dan, zij hadden zich in hunne meening
grootlijks vergist; want hij had nog vier prinfen.
„ Na dat zich deeze twee Jefuiten aldaar acht dagen
lang opgehouden, en daaglijks met den Inca veel gefprooken hadden, reisden zij weder over het gebergte naar
Lima te rug, daar zij de geheele ontmoeting hunner reize
in gefchrifte fielden, en den onderkoning overgaven; wel
dit bericht terlloiid naar Madrid aan koning Ferdinand-ke
den zesden zond. Deeze monarch deed naderhand een
koninglijk bevel naar Peru afvaardigen, dat in 't toekomende noch Jefuit, noch iemand der geestlijken van eene
andere orde, zich ooit weder onderwinden zou, om tot
dien weerfpanneling zich te begeeven, en de heidenfche
volken, onder zijn gebied zich bevindende, in de waare
geloofsleer te onderwijzen.
„ Beide deeze Jefuiten , met welke ik negen maanden
lang te Lima omgang had, verzekerden mij, dat zij in
die landen in de dorpen ontelbaare Indiaanen hadden aangetroffen; en dat men niet weeten kon, hoe verbaazend
verre zich dit gewest misfchien in de onbekende zogenaamde Amazonenlaiiden uitftrekt; alwaar zich bereids alle de heidenen , aldaar woonachtig, aan deezen Inca onderworpen hadden."

Faderlandsch Woordenboek. V. VI. VII. en VIII. Deel, behelzende de Letter B. Te Amfleldam, by J. Kok, 1782.
Behalven het algemeen Register der hoofdzaaken, i2oi
bladz. in groot oftavo.
agtervolgende uitvoering van dit Woordenboek, alD eleszins
beantwoordende aan 't geen we, by de afhandeling van Letter A, in de vier eerie Deelen, gezegd
hebben (*), zo zullen we nlleenlyk, by het voltrekken
van Letter B, die insgelyks vier Deelen beflaat, den Leezer
(*) Zie -dfgem. Vader!. Letteroef. III D. bl. 6z7.

VADERLANDSCH W00RDENB ©EK.

;S t

zer Bene nieuwe proeve uit dezelven mededeelen. By de
ontvangst van het laatfte of achtífe deel liep ons de naam
van onzen Zeeheld Willem van Braam terflond in 't oog;
en op het nagaan van 't geen ons hier, hem betreffende,
uit,medegedeelde berigten, gemeld wordt, hebben we niet
getwyfeld dit Artykel over te neemen. Het zelve luidt
aldus.
„ BRAAM, (Wil'em van) één der beroemde helden van
Doggersbank in de Noordzee, en uit dien hoofde door Zijne Doorl. Hoogheid bevorderd tot Schout bij Nacht, onder 't Ed. Mog., Collegie ter Admiraliteit van Imjlerdanz,
is den loden November 1732, te Werkhoven , in de Provintie van Utrecht, geboren. Zijne Ouders waren Francois Thomas van Braam, (dientijds Scheltis en (adermeester van gemelde Ambachts- Heerlijkheid ,) en Anna Helena
van Risfel, beiden van aanzienlijke extra&ien. Zijnde
het geflacht van van Braam herkomftig uit Vlaanderen,
geíprooten uit een' jonger zoon der Villains, eene der
voornaamfte branches, die uit den aanzienlijken huize der
Burggraaven van Gend zijn afgedaald.
„ De gewoonten an de veranderingen der ílamnaamen,
door jonger zonnen in vroeger tijd geëxerceerd, zijn genoeg
bekend, waardm ik deswegen niet anders zal zeggen, dan.
dat SANDERUS de rerum Ganday. blijkt, dat de jongfle
zoon van Jordaan Villain, (die omtrent den jaare i9oo
leefde, an genaamd was,) de ílamvader geweestisderfarnielje an van Braam, door den bijnaam dien hij verkreeg
wegens zijne gebaarden, terwijl hij, ten firijde trekkende,
gewoon was te blaaten als een ram. En der oude Schrijvers zegt van hem: On lui donna la furnom de Bramour ou
Bramator en Latin, parceque allant au Combat et en Battaille
it Crioit ou 73ramoit comme un Bellier; ausf prit it pour Jon
„ Cimier d' Armes , la Tete et Col d'un Bellier Aislé d'Hermines , corné et Barbelé de Gueules." En men vindt hem
in oude chartres van dien tijde genoemd Janus Di5tus
Bramator, terwijl zijne kinderen, naar de Franfche uitfpraak, den naaien van It Praam, als hun geflachtnaam,
behouden en voorgeplant hebben.
„ 'Er is een genealogifche tafel, op een pergamente rol,
van dit gelacht voor handen, die in Ao. 1661. door drie
Wapenkoningen en Herolds van Braband is opgemaakt en
bekragtigd , thans nog berustende onder den Wel Ed.
Geur. Heer D. G. VAN DER BURGH, te Utrecht, (wiens
grootmoeder mede van dien naam en famielje was,) uit
wel-
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welke blijkt, dat in de Spaanfche vervolginge, voor twee
eeuwen, Charles Braam, om de religie, uit Vlaanderen
naar Engeland is gevlucht, alwaar van zijn descendenten
leden in het Parlement zijn geweest; en van waar, in ver
tijd, fommigen van de afftammelingen zig weder-volgan
naar de Nederlanden hebben begeeven en nedergezet, van
welken de posteriteit tot heden zig aldaar bevindt, die in
Zeeland den naam van van Braams, en in Holland dien van
an Braam voeren , fchoon ze allen eeii zelfde wapen heb
behouden, te weeten de Sable au chef d',4rgent, (zijn-ben
liet oude wapen van den hoofdftam van Gend,) brifé-de
d'un Lion Naisfant de Gueulles, comme et Lampasfé d'A•
zur en Chef.
„ Uit dit geflarhte dan, (waarvan onder die famielje
een zeer uitgebreide en tot voor duizend jaaren opklimmende genealogie van de mannelijke linie berust,) is de
opgewelde Willem van Braam met anderen gefprooten. Ruim
twaalf jaaren oud ving hij zijn metier ter Zee aan, wordende in Ao. 1745. aangetleld, als Adelborst, bij 't Ed.
Mog. Collegie'ter Admiraliteit van Amferdam, voords in
-1743 tot Luitenant, in 1756 tot Commandeur, en in 1762,
(op eigenhandige aanfchrijvinge en recommandatie van de
Princesfe Douariere van Vriesland, grootmoeder van den
tegenwoordigen Erfftadhouder WILLtnt DEN VYFDEN, aan
den Raad ter Admiraliteit,) tot Kapitein; in welke qualiteit verfcheidene andere jongere Officieren, zonder andere
reden dan die van meerdere begunl}iging, door den raad
voorgedraagen, hein reeds waren boven 't hoofd gefpron.
gen, als uit de oude Officierslijsten kan nagegaan worden.
In zijne drie eerfte qualiteiten heeft hij agt reizen ten oorloge
gedaan; behalven die, geduurende dien tijd, en daarna
tot Ao. 1770 , vier reizen naar Oost- Indiën en China ,(waar
toe de weinige equipeering bij 't Land hem de gelegenheid
aan de hand gaf,) hebbende de O. I. Comp., zo wel als
den Staat, met bijzondere reputatie gediend, en in 1763
van dezelve ook, als Commandeur der retourvloot, een
gouden keten ,waaraan een medailje van gelijke fpecie,genooten.
Zedert Ao. 1771. commandeerde hij fuccesfivelijk drie
Lands fregattel , en met het laattle derzelven, de Alarm,
in 1773 retourneerende, hernam hij .van de F ngelfchen 't
fchip van Hijlke Obbes, van Ceudres komende, en bragt
het zelve behouden in Texel binnen. Vervolgens bekwaam
hij in 1780't commando van's Lands fchip de Admiraal Piet
Rein
-
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Hein van 54 (lukken, waarmede hij de batailje op Doggersbank, den 5den Augustus, 1781, heeft doorgellaan.
Tr ii omtrent deezen flag hier voorgin in 't VI Deel p.
4oa. , enz. 'reeds een uitvoerig verlag medegedeeld (*),
waarom wij tot een bijvoegzel hier alleenlijk zullen aantekenen, dat onze held daarin het driedeks fchip, de Prinfes
Amelia van 96 Stukken ,tot zijn tegenpartij heeft gehad ; welk
fchip, zo als naderhand uit Engeland is vernomen, aller
gehavend, en deszelfs Kapitein Marcartnij geftieu..-derlijkst
veld was. De Admiraal Piet Hein was niet minder ge.
teisterd,. en is ter naanwernood 't gevaar van zinken ontkomen, hebbende, door de menigte grondfchooten, ver
voeten waters in 't hol gehad. Dan het voor-fcheidn
kundige beffiier des Bevelhebbers behield het-zichtgen
fchip; door binnen in 't ruimt de gevaarlijke plaatzen op
te zoeken, en aldaar de gaten te doppen, dat buiten boords
met veel moeite verzeld , zo niet onmooglijk was, werd
men eindelijk den toevloed van 't inkomende water meester, en 't fchip werd behouden in Texel gebragt. Geduurende de aítie waren 'er ruim negen honderd fchooten gedaan ; terwijl alles met eens verwonderenswaardige bedaardheid en goede orde was toegegaan ; waaraan zeker veel mag geattribueerd worden , het behoud van 't
Volk , waar van flechts negen man gedood en agttien
gekwetst waren. En fchoon men in de verhaalen den naaio
van dezen braaven zeeman naauwlijks vermeld vindt, daar
die van anderen zo breed zijn uitgemeten, is 't echter
onbetwistbaar, dat zijn moed en beleid die der beroem
hebben geëvenaard. Men overweegs Hechts dat hij-ften
een der kleinfile fchepen van de linie kommandeerende , tegen
het grootfte der vijanden heeft geageerd , en wel met 27
Ilukken, tegen 48 van ongelijk zwaarder caliber, en men
gal het facit I tinnen opmaaken; want de Princes Amelia
heeft
(* Van deeze Batáilje geeft onze Schryver een breeder verflag op 't Artykel Bentink , of, zo andere fchryven, Bentinck ,
ook Renting. Íáy deelt ons in de eerlle plaatze mede drie
Geflachttafels en een bezigt vzn de voornaamfle Mannen, uit
dat beroemd Geflacht , dat verfeheide Mannen uitgeleverd
heeft, die onder de eerfle Voorlianders der edele Vryheid te
tellen zyn : komt voorts op onzen vermaarden Zeeheld, en by
die gelegenheid op dien zeeflag, in welken by doodlyk gewond werd; waarvan by de gevolgean, met eene befchryvii;g
van 's Mans deftige Ly Ilatie, en de hein na zynen dood beWeezene eer ten laadre vermeldt.
V. DEEL. ALG. LETT.II0. 9.
D d.
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heeft zijne zijde niet verlaaten, dan toen de Engelfehet}
begonnen af te deinzen. Ondertusfchen is zijne dapperheid , als bekend is, beloond., nevens die der andere helden , door eeue goude medailje, wegens den Staat ,en de
bevordering tot Schout bij Nacht, door Zijne Doorl. Hoog,
heil. In net Esquader was hij , na den Heer Salomon Dedel, de oudste der Kapiteineu.
,., Nog in dat zelfde jaar 1781, werd hem het bevel opgedragen over een s luader om de koopvaardijvloot naar
de Oostzee, en de 0. 1. Schepen om de Noord, te escorteeren. Hij liet zijn vlag daartoe waaijen van 't fchip de
,

Panles mredericrt Sophia WTtthelminr^, ens liep ook den iidett
November uit Texet in zee; doeti de wind Hilde , en dezelve

den volgenden dag contrarie wordende, was hij genood
weder binnen te komen ; waarna , liet Taifoen ver-gezakt
expeditie te niet ging; wordende hem voorts-lopeud,i
het commando der reede van Texel geconfereerd, dat hij
tot heden toe met lof heeft waargenomen.
„ Een anecdote verdient nog gehield te worden. Wan*
neer de Schout bij Nagt het voornoemde fchip van Kapitein Raders verkoos, om daar mede als Commandant naar
Zee te gaan, was deszelfs manfchap niet compleet : dus
verzocht hij van Zijne Doorl. Hoogheid, op dien tijd in
T^xe1 tegenwoordig, om de ontbreekende koppen van zijn
fchip de Piet Hein te mogen ligten, dar hem werd toegefaan. Hij begaf zig aan boord„, en geene verkiezing ,buiten.
zijne groote Roeijers, onder de zijnen willende maaleen ,
daar ze zig allen zo wel gedraagen hadden , liet hij hen.
op 't dek komen, en vroeg, vie lust had om hein, uit ei-

gen beweegin, , op 't andere feliip te willen verzellen ? Een -

paarig toonden zij zig hiertoe als om ítrijd gereed; doch
op t verneemen, dat 'er flechts een getal van dertig of
daaromtrent konden overgaan, maakte - dit hun zich7tbaax
dro vig en ongernakliik. Zij fielden voor, dat de equipagie van 't andere fchip, in hunne plaats, op de Piet Hein
moest komen, om aan de reparatie te helpen: terwijl zij
Viefst met hunnen Kapitein weder snaar zee wilden gaan,
om nog eens te vechten, waar toe hij, nu wist, en zeker
was, dat ze moed hadden en in Raat waren. Dan dit
niet in de magt van den Scheut bij Nacht (taande, en
ook, zonder morring onder 't andere volk te verwekken,
geen plaats kunnende vinden, werden zij allen op rijen
geplaatst, en bij 't lot af de benoodigde manfehap uit
Deze waren uitgelaten van vreugde, even of ze-getld.
ter feest 4fonden te gaan, terwijl verfeheidene der anderen
traan
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traanen van fpijt flortten, om dat het lot hen was voorbij
gegaan. De Schout bij-Nacht gaf den Vorst van het geval kennis , dien hem , uit aantherking der critique omtlaindigheden, en om aan 's Volks verlangen te gemoet te komen, toefond om nog een partij der zijnen, boven 't ge
getal, te mogen laaten overgaan; dat bij de--litperd,
zelven met het groottte genoegen werd vernomen, en
waardoor dan nog twintig fluks hunnen wensch , om hun
Kapitein in zijn nieuwe post te verzellen i mogten-ne
genieten. Welke roemrijke daaden zou men niet
mogen verwachten van zulk een eergierig en dapper volk,
onder zulk een beminden en braaven gebieder?
„ In den jaare 1763, trad de f -leer van Braam in 't huwelijk, met Sufanna Agneta. Binkes,, dochter van den
Schout bij Nacht an Binkes en Margaretha de Gorter,
bij wie hij één zoon en twee dochters verwekt heeft."
Verantwoording der penningen, ingezameld, ten behoeve der bewooneren van het dmpt tusfchaen Maas en Waal, in de Pro viatie Gelderland. Nevens een voorafgaand berigt van liet voorgevallene, en eenige Bylaagen. Te Rotterdam, by J. Burg.
vliet, 1783. In quarto, 66 bladz.

V den aanvang van dit Gefchrift geeft men ons een beB knopt
verflag van eene geweldige overl1rooming in 't op-

gemelde Gewest, in de maand January des jaars 1781 ; wel-.
ke den Inwoonderen ten uiteriie fchadelyk was , en 't ge_
heele Ampt te meer drukte, overmits men aldaar onmagtig
was, om de doorgebroken en ingezakte Dyken te herliellen. Zulks bewoog, gelvk het Berigt verder meldt, veele
edelmoedigen daaromftreelcs tot milddaadige hulp; doch daar
deezen, gemerkt de hooggaande vereischte Somme ter afwendinge der gevolgen van dit onheil, de medewerking van
meer vermogenden behoefden, zo nam men, buiten andere
perfoonen, wel byzonder toevlugt tot eenige Heoren te Rotterdam, die zig meermaals in foort'elyke gevallen dienst
hadden, om hen deswegens te raadpleegen.-vardigeton
Deeze Heeren, de uitgeevers van dit Berigt, hebben voorts
de moeite wel op zig willen neemen, om de noodige fchilz_
kingen, tot het inzamelen van penningen, in Holland en ciders, te bergamen en werkilellig te maaken; dat van een gewenschten uitfing geweest is; des zy, door behulp «celer
weldaadige handen , niet weinig hebben kunnen toebrengen
ter reddinge van dat noodlvdcn ie Gewest. -- — Van deeze inzame:in t; cn dcrzdlver bcz^r ing geeven zy, i,n dit Berigt,
Dd2
v-1r-
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verflag; met eene bygevoegde Verantwoording van alles. Dee
ze be(laat in Bene verrékening van Ontvang en Uitgaave, in
dit geval, gedaan, door den Wel Ed. Geflr. Heer Hendrik an
link, Ontvanger der Amptslasteu, Hoofden en Kribbepennin_
gen des Ampts Neder -betuwe, woonagtig te Tiel; waaruit
een ieder op eene voldoende wyze kan zien , het beloop
der ingezamelde (omme, en derzelver regtmaatige befleeding.
Wyders gaan hier nevens eenige Bylaagen, die ten deele ter
ophelderinge van het Berigt, en ten deele ter bevestiginge
van de getrouwheid der gedaane verrekeninge ftrekken ; diep
nende de laatfe ter verklaaringe van het onderfcheid, dat 'er
plaats heeft, tusfchen de Hoge, Vrye en Dagelykfche Heerlyk.
heden in Gelderland; op welker Plot de Heer en Mr. *** niet
ten onregte aanmerkt, „ dat het mogelyk van veel dienst en
„ nut zou zyn, byaldien een kundig, en in de oude Ge.
„ denkbokken van ons Vaderland , ervaaren , Man, zyti
„ werk maakte , om naar te fpooren de Rechten van de
„ H Doge of. Vrye , en van de laage Iieerlykheden, in de by„ zondere Districten van onze Republiek."
Men kan uit dit Berigt niet de Verantwoording enz. zien,
dat de lofwaardige Mededeelzaamheid nog in den Lande
woont; en dezelve ontvangt hier door eene nieuwe aanfpooring; terwyl dit betoon van weldaadigheid tevens kan flrekken, om onze overige Provincien, door den band der Unie
met Holland vereenigd, te doen bezeffen, hoe dierbaar Hola
land te Cchatten zy. „ En aangezien dit meerder vermogen,
y , van Holland, (gelyk de Rotterdammer I-leeren zeer gepast
aanmerken,) eeniglyk fpruit uit deszelfs uitgefirekten Koop, handel en Zeevaart, zo mag het den overigen Bondgenoo.„ ten, met naame den Gelderfchen, niet onverfchillig zyn, of
„ die Takken van Welvaart, die Bronnen van Weldaadigheid,
bloeijen dun kwynen. In het 1aatRe geval zouden dc Ilol„ landlèhe Beurfen ophouden, onzen noodlydenden Medeva
te verIcha$èn, welken-,derlan g toevlu
zy, in gevallen van watervloed , nu zo menigwerven ge„ vonden hebben."

Taalkundige Mengelingen. Uitgegeven onder de Linfpreuk : Lingume Patriay excolendoe amore. No 3. Te Leyden by P. de
Does Pz. 1783. In gr. octavo.
de Liefhebbers onzer Nederduitfche taaloefeninge de
H ebben
twee voorige (hikjes deezer Mengelingen niet genoegen

ontvangen (*), dit derde zal ook gewis hunne goedkeuring
weg (')

Zie dig. l'ad. Lrttercef. IV. D. bl, Cot.
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wegdraagen; daar 't op nieuw verfcheiden taalkundige aan
behelst , die, zo ter vérklaaringe van eenige by_-énerkig
zondere woorden, als ter ophelderinge van den aart onzer
fpraake , ftrekken. 'Tot het eerffe behooren twee Arty_
kels. (t.) Een onderzoek over het verouderd Nederduitsch
woord QUENE, 't welk hier op uitkomt. „ Dat de algemene
„ betekenis van ons Neêrduitsch queue, naer de overeen;„ Remming niet de verwantfchapte talen, in liet algemeen
ene vrouw betekent, maar dat het gebruik der oudfte
„ Schrijvers liet zelve in ene meer bepaalde betekenis heeft
„ ingevoerd; dat zij namelijk het zelve meestal voor ene
,, oude vrouw gechreven hebben ". (2.) Eene navorfching van
de betekenis der oude woorden coMEV , ook azGOMEN, mits-

gaders coots of GoEM. Naar de overeenflemming met het
Angelf<axisch, en 't doorgaande gebruik der oude Schryvers
zegt het werkwoord zo veel als ons Snerken, bemerken en op..
nerken , in de betekenis van ergens agt op te ,veeven of iet,c
in agt te netmen ; van waar het dan ook wel betekent voor
iets te zorgen, en iets te beavaaren, of te befchermen : in wel
zin het zelf(landige woord ook meermaals door hen ge--ken
bruikt wordt; van waar de fpreekwyze iets goom of goern neenen, dat is, 'er agt op geeven. By de aanhaaling der plaatfen, ter ftaavinge van dit gebruik deezer woorden in dien zin,
komt ook het oude woord roecken voor; en by die gelegen-.
heid merkt onze Schryver aan, dat men de woorden roecken
en roeck oudtyds mede in die betekenis van iets gade te flaan
gebezigd heeft. Te gelyk waarfchuwt by ons om het woord
goom wel te ondcrrcheiden van liet woord gone , volgens
Kiliaan een oud Duitsch woord , betekenende Homo een
Mensch of wel een Man. By deeze twee Stukjes komt
wyders nog eene Verhandeling over do gemcenfcliap der Go-tifche .&ederduitfche Taal: ter aantooniuge van welke by de
volgende zaaken in agt neemt. (i.) De overeenkomst der woorden: (2.l de onderscheiden betekenis der overeenílemmige woorden in de beide taaien : (s.) de verandering der klinkers: (4.)
liet onderfèheiden gebruik der medeklinkers : (S.) de zamenvoeging der woorden: k6.) die woorden, die eersen byzonderen naamval regeeren. (7.) den Abiati ens abiolutus , en (8.) den
Genitives abfolutns. Uit derzelver overwvecging blykt ten klaars.
fte, dat deeze twee taa;en eene zeer naaiiwe gemeenI:hap met
elkander hebben; 't welk, gelyk in 't voorige gewag der Ver
geleerden Malmnenius, raakende de over -handeligv
klyfaels der Getliifclse taal (*), aangeduid is ,doet zien dat eerie
oplettende beoef}fening van 't Gotisch veelzins kan dienen, tot
een geregelden grondtag van afleiding en nafpooring der bete_
kenisme veelcr woorden in onze Nederduitfche fpraak. Om dit
Moor(*) 4lá Loven, bl.

;^d.^
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door één en ander voorbeeld nader op de helderen, en aan te
toonen , zullen wy het hoofdzaaklyke van het hier bygehragte, nopens het opgewelde tweede Artykel, nog mededeelen.
„ Men vindt zegt onze Schrijver , verfchciden woonden in
onze Nederduitfche taal; daar de eigenlijke of grondbetekenis
bij ons vats verloren is, maar bij de Gothen en andere ver
talen bewaard is ebleven.
-t'andrehp
„ In 't rMaefogothisch is (dliftDÍ een& Dienstmaagd, ancilla ,
welk woord wel in fchrijfwijze met ons TEEF overeenkomt,
maar geenlinds in betekenis. ` Bij ons is TREF meretrix, eene
hoer; en hiervan weder overdragtelijk de benaming die aan
een' hond van 't vrouwlijk geflagte gegeven wordt, om welke
reden zal een kundige ligt begrijpen. Dan zou men kunnen
vragen van waar die overdragtelijke betekenis van ons woord
Teri? Welaan 't antwoord is gereed. Oudrjds pleegden de
Dienstmaagden die geene te ween in de huizen harer Heren,
die nu in Bordelen te vinden zijn ; gelijk blijkt uit de XXIX Tit.
van de Le.x Silica. (a)
„ Op gelijke wyze is het niet 't M. G. fhalf;0 fervus; hoewel niet dit i,nderfcheid, dat 't in oude duitfche !chriften
wel in die betekenis voorkomt, doch zedert twee eeuwen ei
langer al in onbruik geraakt, en alleen in de overdragtelijke
betekenis behouden is. gloor cenen flaaf of knecht genomen,
vind ik het bij MAERLANT. (b).
Nu is tomen dit tilt,
Dat ,rte7t mag proeae77 wat ?hi flit,
En Wert niet fchalke dier van Rooie.
IdTie waren de esfle als ic gorse,
Die hein ontfeideri dienst in tides.
Alwaar 't woord dienst duidlijk aanwijst, dat fchalke hier voor

f ave genomen zy. Voorts komt liet ook in dezen zin

voor, in het Oost-Friesl. Landr. (c) fo he fyn fchalck was, fall

fyn Heere alleine boeten.

„Ín cosnpofta is 't woord fchalk ook bij ons nog overgebleven, doch veeleer in de betekenis van Heer dan van knecht,
als Maaajclzalk (d), welk woord oorfpronglijk niets anders betekent,
,, `a) Zie wactiTrO. V. Dief en sOTi;Fr.G. in UIpii. illustr. p. 41. welke
1aat11e zeer breedvoerig is. 't M. G. f' rrrs is nog bij KILIAAN in di.e
betekenis te vinden. TEEWE, laonao ta/is et Prullis conelitionis. "
(b) Dr f rr«. van 7lseruf, f r(0. a"
(c) Lib. 1. Cap. 104. p. 217. alwaar de H. D. Overzetting beeft,

jein huct t. "

„ (J) dlarh. betekent in 't Cornwr,ll. een paard (cqr es) In 't Arm is 't
rrrrr. . Irsch. tael /. Zie Ltrvvn. Arch.!. p. ;,^. col. ^_. BV ons Co de En.
gelfclien tegenwoordig voor 't vrouwlykc Lat. e/uc altons genomen."
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kent, wat betekenisfen 'er ook aan gebegt mogen worden , en
wat afleidingen de Geleerden ook van 't zelve maken mogen,
dan Benen, die 't opzicht heeft over de Paarden.
„ Hoe deze benaming tegenwoordig voor zo eenen eertij_
tel gebezigd wordt , is ligslijk te begrijpen , als iets zijnde
dat van vroeger oorfprong is , en bij de oudheid moet ge z )gt worden. Oudtijds waren de Haven• van tweederlei or_
de; van de eerfe orde waren die, welke aanzienlijker dienen verrigtten : van de andere die gering werk deeden.
Onder de eerfle orde zullen zekerlijk de Maar
ge.
weest zyn." --- De Autheur, dit breeder ontvouwd hebbende , komt eindelyk tot dc tegenwoordige oveidiagtclyke
betekenisfa , volgens welke fchalk by ons loos betekent;
en letdt ons om te denken, dat men, met afzigt van andere
vergezogte afleidingen, dc reden deezer overdragt nergens
anders heeft te zoeken , dan in de geaartheid der flaaven',
dje looslyk alles bedagten , en byna nagt en dag bezig wa.
ren, ten einde middelen uit te vinden , om uit hunne fIaaverny te geraaken en te vlugten.
„ Van twee, (vervolgt by nu verder,) in betekenis verfchillende, doch in oor'prong overeenfremmende woorden nu gehandeld hebbende, zo kan ik nier nalaten ,om hier als een byvoeglel noch deze korte aanmerking over het M. G. woord
aHgan, fruEtus, en ons aker, (glans,) bij te voegen.
Ik vind dit M. G. aEtan op verscheiden plaatzen in den
Cod. 4rg. (e) altoos voor vrugt !frtlttus) gebezigt, 't zij in de
betekenis van boon- of aardvrugt of voor 't Lat. fc tus. JUNILIS
(f) heeft 't verteleken met 't Al. v•''cher en uuocber, (frnc_
tus.) Jo. InaE (g) niet 't lVi. G. ahrO arvum, terra arabilis.
Ik geloof, dat beide deze groote 'Taalkundigen wat al te los
hier over zijn heen geflapt, en dat M. G. ahian oorfpronglijk
wel Benen eikel (glMns) betekent, doch alzo dat in de oudlle
tijden eikels de gemene tpijs was, die neen gebruikte (Ii), zo
„

komt

fautfl bigmo akoana ubila gataujith. Luc. 1..;_.
tfjiatfjina akan gnitbano ttjeinio."
,, (f) In Glosfar. Cot/i. v. ?thran."
(e) Matth. VII. t-,.

(g) In Ginif. Suiot oth. Torn I. col. 48.
(Ir) Van dit emcene gebruik der akcr.r of cró•rls zingt Horetius L. r Sat.
Ill. vs. too et lègq. Die sneer bewijzen hier van begeert, sic ?. lik, rfu.c in
notis ad Lice/ hr. ad vs. 483. ja P!!;:/,ir verhaalt ons in zijne Ills!. Vet.
Lib. XVI. C. V. S t , dat in zijnen tijd die van Spanjen non eik Is p hun
swede tafel recht 8chruilcten. Zie nulc 7. Line in Spectra. blos[. U/phil. v.
Akran. 1!n op dir gebruik van Eik „tr of tinars doelt !L. L. S. Spiegel in zi}
ueu IIertfp. B. III. vs. zo6 et tigq.
„

Eer d'c+'enkokenknnrt en 't bronven was gevonden,
Eer wens ee,, hou!nt!mg, of irYn/naak zich vertast,
Wat drouke;t oíu hart 1r'el't fich als doe verb} not,
,fi ekcl, eelt, of bron? — [bs un, dat is, Gonwater,]”
-
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komt mij niet onwaarfchijniijk voor, dat 't naderhand in eene
algemeener betekenis gebruikt zij, welke algemeene beduidenis in 't vervolg weer in onbruik gekomen, en de eerfte weer
hierfle!d is.
„ Wie ziet dan niet dc volkomen overeenkomst tusfchen dit
M. G. Qdgan en ons .Aker (glans) , ook Eikel geheeten ? Zie
daar dan drie onderfcheiden voorbeelden! Ik zoude nog meer
diergelijke kunnen voorbrengen, maar ik denk, dat de gunftige Lezer mij ligtelijk zal toellemmen, dat dit mijn tweede
f{uk, dat te bewijzen was, duidelijk genoeg betoogd zij: en
indien twee of drie goede voorbeelden en bewijzen iemand
:niet overtuigen, zal hij door eene groote menigte niet over-reed worden."
Kleine Zielkunde voor Kinderen, door J. H. CAMPS. Uit hei
Hoogduitscla. Met plaatera. Te jdmflerdam, by 1• v. Seim;
1782. Behalven het Voorwerk, Zoo bladz. in of ava.
n dit Gefchrift geeft ons de Heer Campe eene leerww+yze aan
ide
hand, volgens welke men Kinderen van ongeveer tien
jaaren, die voor onderfcheidend"e begrippen vatbaar zvn, kan
opleiden tot een verilandlyk begrip van de voortrefelykheid
hunner ziele, en den aart van derzelver werkzaamheden. By
nanier van zamenfpraaken, tusfchen een Vader en deszelfs
Kinderen, toont hy ons, hoe neen de denkbeelden der inderen des aangaande kan ontwikkelen en uitbreiden, door enke..
le woordlyke vcrklaaring; door zinlyke vertegenwoordiging.
met behulp van fchilderyen , prenten , enz. ; door melding van
't zy waare 't zy verdichte voorbeelden van werkingen der
Ziele; en door de Kinderen agt te doen flaan, op hunne ei
werkzaamheden , waartoe men hun aanleiding gegeeven-gen
heeft, om 'er voorts ter hunner onderrigtinge gebruik van te
Inaaken. De Heer Campe bedient zig, naar den aart van 't
onderwerp, dat hy van tyd tot tyd behandelt , van de eerre
of andere leerwyze; het welk by op zulk eene inneemende
en overtuigende manier werkflellig maakt , dat men ligtlyk:
kunne nagaan, hoe 't mogelyk zy, den hinderen, op zodani-.
ge eerre wyze, de vereischte denkbeelden van dit gewit cige
ifuk in te boezeroen. Leermeesters, en dezulken wiep de
opvoeding der jeugd is aanbevolen , kunnen zig des net nut
van zyn voorfchrift bedienen; raids dat zy zelven wel geoefend zyn, en eerre goede maate gedulds hebben, om niet
hunne Leerlingen dien weg te bewandelen. Voor 't overige
is liet Gefchrift indiervoege opgefield , dat ook meer vol-.
waslenen het daarin voorgedrag ene niet nut voor zigzclvert
kunnen nagaan ; daar het hun Gene geleidelvke voordrae,t
van het merkwaardigfte, dat tot dit onderwerp bohcor*,
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D. nIICHAaIS, nieuiv Overzetting des O. T. met aanmerkingen voor Ongelcerden, in het Nederduitseh overgebragt,
door den Heer w. E. DE PERPONCHER, 11/de Deel. Te

Utrecht, by de Wed. J. v. Schoonhoven, 1783. Behalven de Doorreden, 2^4 bla dz . in gr. octavo.

_jet derde boek van Mozes, Leviticus geheten, om
Tfchen
dat deszells inhoud grootlyks gaet over den Levitidienst, word in dit vierde Deel voorgedragen. De

Heer de Perponcher achtervolgt zynen arbeid, aen de
Nederduitfche gemeenmaking van dit nuttig Werk, met
een naeuwkeurig toeverzicht op alles, om het ook den
Ongeleerden recht nuttig te maken; terwyl menfehen van
meerder oefening het zelve insgelyks leerzaem kunnen doorbladeren. Buiten het voordeel van de duidelyker overzetting van den text, in verfcheiden gevallen, leveren ons
de eentekeningen ene reeks van ophelderingen, welken
niet alleen ten beteren verflande der Netten dienen , maer
ons tevens opleiden om den grondflag van zommigen de•er Wetten na te gaen. Tot *een voorbeeld hiervan leze
men de volgende aenmerking over den grondflag der Mozaifche Wetten , rakende de verbooden huwelyksverbini
tenisfen, tusfchen al te na beftaende bloedverwanten,
Lev. XVIII. 6 -18. Nademael de Panaa.nieten , v. 3.
24-30 \erge]. XX. 21, 23, wegens liet aengaen vaii
zulke huwelyken, voor God f&rafbaer verklaerd worden,
zo is het blykbaer,'dat dit verbod, (met uitzondering van
enige wetten, die bepaeld waren tot de omftandigheden
van Israël,) fteunen moet op zodanige redenen, die in alle
menschlyke maetfchappyen plaets grypen, en 't fchadelyke
dier huwelyken aentoonen. Dan hierop valt de vroeg,
welke zyn nu deze grondbeginzelen, redenen en omf}andigheden ?
„ Sommigen, (zegt onze Uitlegger,) neemen hunnen
tnevlugt hier, tot eene afkeerigheid voor zulke huwely.
Jen, dewelke aan alle menfchen natuurlyk eigen zou zyn.
Dan in dit geval behoefde; men, tegen die huwlyken,>
V. DEEL. ALG. LETT. NO. 10.l e
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geene wetten, vooral niet, onder zulke zwaare" flraflén,
af te kondigen. En daar zodanige huwlyken ook werk
alle tyden , onder verfc(heiden volken, in gebruik-lyk,in
zyn geweest, fchynt deeze afkeerigheid, in zoo verre dezelve hedendaagsch plaats heeft, eer aan de wetten en
gewoonten, in vroeger tyden ingevoerd, dan wel aan de
Natuur zelve, haaren ooríprong te zyn verlchuldigd. En
zulks blykt te *_neer, daar deeze afkeer, voor zoo verre
de huwlyken tusfchen broeders en zusters betreft, onder
de zoonen en dogteren van Adam, by wien cgter alle de
natuurlyke neigingen, in haare eer(le en llerkile werking,
moesten zyn, geen plaats kon hebben, zonder 't menschlyk geflagt onmiddelyk te doen uitflerven : weshalven deeze huwlyken, in 't allereerfte huisgezin, wel verre van
ongeoorloofd, integendeel volftrekt noodzaaklyk waren.
Even weinig kan men, volgens, onzen Schryver,
met voldoende bewyzeu ftaaven , dat de kinderen , uit
zulke huwlyken voortgeteeld, minder flcrk van lichaam ,
en dus aan een foort van ontaarting onderhevig zouden
zyn. En zou God ook 't menschlyk getlacht, onder zulk
eene ontaarting, wel hebben willen laaten beginnen?
1)e vrees, dat de kinderen van ryke en aanzienlyke fannilien, Reeds onder elkander trouwende, te tnagtig zouden
worden; als mede het doelwit, om, door huwlyken in
vreemde geelachten , het menschdom des te meer als tot
Bene familie te vereeni en , fehynen wat vergezogt , en
van weinig kragt. Zelfs ziet de [ leer Micheëlis de
rede, uit de refpectus Parentelce genomen, als weinig vol
wetten in 't geheel nier toe--doen,pMfaich
paslyk; aan. `Vel is waar, door fommigen deezer huw
wordt die geen der beide partyen, die te vooren-lyken,
aan de andere eerbied en onderdanigheid verfchuldigd was,
nu tot heer en meester, over dezelve, gefteld. Dan waarom zou zulk eerre verandering van plichten, niet gemeene
toeílemming gefehiedende , geen plaats mogen grypen?
Waarom zou zulks meer, tegen de natuur, ftryden, en
minder geoorloofd zyn, dan dat, in een verkiesbaar Ryk,
een zoon, tot koning, over zvn vader, wordt gelleld,
en dus niet alleen eengin eisch op zyne eerbied en gehoorzaamheid, maar ook regt van leeveu en (lood, op hein,
verkrygt; en dat nog wel buiten zyne toeílemming? Onder de Israëlieten, zyn 'er waerfchynlyk voorbeelden, in
Saul en David, en althans zeker iets dergelyks,in_jofeph,
van te vinden. Omtrent de moeders heeft het daar en
el-
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elders zeer menigvuldig plaats gehad ; nu is 't vooral omtrent de moeders , dat deeze o.nkeering van plichten , in
't huwlyk , zou plaats grypen. In 't I:oom1'che Refit indedaad wordt cie rede des refpectuc paleritel.e hygeuragt,
en moet dus, niet betrekking op het zelve • gelden. 1\iaaV
in de Mozaifche , even als in de natuurlyke, wetten,
,fchynt dezelve van Beene toepasfing te zyn. -- De
waarc rede van dit verbod zoekt de Heer 1\lichai:lis, en,
zoo 't ons toe{cliynt , niet zonder grond, in 't gevaar
eener al te vroegtydiige verleiding. De eerlte vervoering
tog van deugdzaanne , of ten min(le , uit haar zelve, niet
reeds t'eenemaal verdorve jonge dogters , gefchied gemeen
onder belooFte van den begaanen mistlag,-lyk.ophen
door een vul cn 1 ltuwlvk, te zullen vergoeden, en dus
herftelling bezorgen der geschonden eer. Onder die geenen derhalven, tusfchen wie deeze vergoeding, door een
opgevolgd wettig huwlyk, plaats kan hebben, moet ook
de verleiding gewaklyker zyn , dan tusfchen de zodanigen,
die te vooren tviceten , dat hun deeze vergoeden t, door de
wetten, onmoogiyk is gemaakt , en dat zy, elkander ver
noch de vrugt dier verleiding ooit wettigen,-leidn,
noch elkander in de gefchonden eer ooit hertiellen, of van
de gedreigde Itraf heveyden kunnen. laar nu de beide
geflachten zig niet alleen, in de eerfee ondlc^iking der
jeugd, ligtst laaien misleiden, maar dat ook hoerery en
ontugt, op dit tvdflip bedreeven, •van de erufle gevolgen,
voor de verzwakking van 't lichaam en 't bederf der zeden , zyn ; zoo is liet van 't alleruiter(Ie gewigt , dat de
beide geelachten, maar bvznnder dat het Vrouwlyk geflacht, op dit hachlyk tyditip, zoo veel tnonglyk , voor
't gevaar van verleiding, bewaard blyve. Maar daartoe
wordt ongetwyfielhl, in de aliereerPre plaats, vereischt,
dat die Meenrn , die, op dien tyd , in de vertrnuwPce gemeenzaaniheid, met de perfoonen van dat gedacht, omgaan; en wel vooral die geenen, onder wier hoede en
hefcherming zy als dan haan, op de allerfterkf'e wyze,
afgefchrikt en weerhouden worden, van haar te verlei
indien deezen die verleiding niet, als 't groot•-den.Wat
sic gruwel(iuk, als, eene onherftelbaare fchending aanzien;
indien deezen niet, op 't eerde denkbeeld van dezelve
en van alles wat 'er aanleiding toe geeven kan, een affchuwen, ja als een natuurlyke afkeer gevoelen; hoe zul
dan zusters , in den vertrouwlykfhen omgang, en-len

íchier onbepaalde gemeenzaamheid, niet hunne broeders,
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lcevende, en zig daarby, vooral in de huisgezinnen der
min gegoede lieden, zoo dikwils, in eenzaamheid, met
hen, bevindende, tegen de verleiding dier broeders, ze.
ker zyn? Hoe zal 'er ook eenige rust, vreede en vertrouwen, in de huisgezinnen, kunnen bewaard blyven, indien
alle de listen, en lagen, en onderneemingen, die door de
drift der liefde worden ingeboezemd , tusfchen die geenen,
die het zelve uitmaalten, even als onder anderen plaats grypen kunnen ? ' Hoe zouden niet de familien worden gefcheurd? hoe zouden niet haat, vyandfchap, wraakzugt,
onder de naaste bloedverwanten, woeden, indien de eene
broeder met den anderen, om de bezitting hunner eige zuster, in twist geraaken kon? Maar, dat nog erger is, hoe
zouden de dogters zig kunnen beveiligen, tegen de onder
een vader, die zyn gezag en de uitwerking-nemigva
der ingefcherpte gehoorzaamheid, by de kragt der vervoering, voegen kon; en dus de teedere bloem, die by zelf
heeft opgekweekt, by haare eerf'e outluiking, doen ver
welke gevolgen zou dit al--weWn?Eidlyk,va
les niet voornaamlyk zyn , by een volk, onder 't welke,
de veelwyvery zynde ingevoerd, de zuster in 't bed haarer
zuster, de dogter in 't bed haarer moeder, zou kunnen gebragt worden? Behoeft men iets meer, dan 't licht der
natuur, om 't onbetaamlyke, 't nadeeligc, 't verderflyke
van dit alles te bczefflen? En moeten niet de voorzieningen
en wetten, tegen deèze misbruiken gemaakt, in allen deele
worden aangezien, als gegrond , op den aart zelve en de
belangen van alle menschlyke Maatfchappyen; en dus ook
als, voor alle menschlyke maatfchappyen, van verbindende
kragt? Alles wat Mozes, ten deezen einde, onder zyn
volk invoerde, moeten wy derhalven, zo wel als dat volk,
eerbiedigen en onderhouden. In zoo verre ten miullen als
liet, op onzen toefland en leevenswys , toepaslyk is; want
ook in deezen kunnen de omfiandigheden eene merkelyke
verandering Kaaren. Hoe verder de gemeenzaanie verkeering en famenwonning, onder de naaste bloedverwanten,
zig, by een volk, uitftrekken ; desgelyks hoe meerde bloedverwanten. in de afdaalende linie , onder de hoede van die ,
in de opklimmende linie , ftaan; hoe verder ook 't verbod
van 't huwlyk, en de afkeer van alle. vleeschlyke vermenging, met de zodanigen, onder zulk een volk, moet uit
worden. En daar dit eene en andere, onder ons-gebrid
over 't algemeen , (want, voor elk byzonder geval , kan
gccne wet gemaakt worden;) tot heele, halve , fchoonbroe-
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broeders of zusters; ouders en kinderen; grootouders en
kleinkinderen; fchuonouders; ftiefouders en hun aangetrouwd kroost; ooms en nigten; tantes en neeven bepaald
is, fchynt daaruit ook te volgen, dat het verbod van huw
uit deezen hoofde ingevoerd, ten onzen opzigte,-iyk,
tot die graaden van verwantl'chap, moet uitgeflrekt en bepaald worden. Onder de Jooden kwam , volgens den
Heer Michaëiis , nog Bene andere onhandigheid in aanmerking. By een volk, daar de vrouwspertbotien altyd gefluierd gaan , moet dc indruk der vrouwlyke fchoonheid ,
wanneer men dezelve ontfluierd aanfchouwt, des te grooter zyn, als de gelegenheid daar toe zeldzaamer voorkomt.
Nu mogten, onder de Jooden, de vrouwsperfoonen zig aan
ltielnand ontsluierd lapten zien , dan alleen aan hunne naaste
bloedverwanten, tot een zekeren graad. En daar dit ook
nog eene blyk van gemeenzaamheid was, te gelyker tyd,
als de aanfchouwing van een ont.luierd vrouwlyk aalgezigt, wegens de zoo even vermelde omftaudigheiel, een
dieper indruk moest maaleen; wilde de wetgeever de nitwerking van deezen indruk tegengaan, door 't huwelvL te
verbieden, met alle die bloedverwanten, voor de welken
een vrouwsperfoon, niet ontfluierd aangezigt, mogt ver
Dit nu kan, tusfchen de jonden en ons, in-fchyne.
't bepaalen der graaden, een onderfcheid manken."
,De Clz,ira5ferkurrde 'an.den Eybel,door A. R. NIEMET;uR,
Ho(,gl. der H. Godgel. op de Hooge School te Hale. Ui z liet
Boogduitsch vertaald. 1Vde D. ede St. Te tlrnfierdcniz, by
de Wed. J. Doll, 1782. In gr. 8vo. 661 bl. en een Glad wyver.

er voltooijinge dezer Bybelfche Chartherkunde, of nafpooringe der Charae`lers van de voornaemfte Perfoonen
In de Schriften des Ouden Testaments vermeld, ontbrak
nog de overweging van het Charac`ler der Profeten; die,
zo voor als na de Babylonilche Gevangenis , hunne amptsverrichtingen onder de Jooden waergenomen hebben. En
't zyn dezen, op welkeu de Hoogleeraer 1V emezjer, in dit
Stuk, onze aendach; vestigt. Vooraf gact ene algemene
proeve over 't geen den Profeten in 't algemeen betreft :
waerin onze Autheur handelt, (i.) over het Ampt, het
'Verk en liet algemeen Character der Joodfche Profeten; (e.)
over den Geest van God, of den Geest der voorzettainge
in de Profeten; en eindelyh (g.) over de Redenvocringen
Lea
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en Schriften der Profeten. Nopens ieder dezer Artykelen brengt de Hoogleeraer Niemeijer verfchciden aenmerkingen te berde , die den liefhebberen van een vry onderzoek op nieuw floWe van overdenking verlchaf en. —
Op dit algemene volgt dan wyders ene charatermatige befchonkving van de lsraëlitifche Profeten , zeclert de verdoeling van het Ryk; in weli:e zyn Fioogeerwaerde liet character van ieder Profeet in 't byz,uder vnordraegt, met ne
bedenkingen over het helopp en den inhoud der-vensgad
Schriften , die van zommigen dezer Profeten overgebleven zyn: welke (lukken door hein , op dezelfde wyze , als
de voorige charaFlermatige befchouwing der 1>ybelfche
Ierfoonen, behandeld worden.
hiermede zou 's Mans bepaelde heflek , ten aenzien van
de Schriften des 0. T. eigenlyk afgeloopen wezen; dan by
vind het geraden hier by nog te voegen , enige befpiegelingen over den Geest der Natie , in 't vervolg van tyd, en
wel byzonder in de dagen der iakkabeen; welk onderwerp
by insgelyks, met alle opmerkzaemheid, behandelt. Ter
navorfchinge hiervan ilaet by in de eerule plaets het oog,
op enige Schriftlyke overblyfzels van dien tyd, waeromtrent by zich bep2elt, tot den zogenaemden Ecel faasticus
antlers geheten 9e'itr Siracl' , en het eerfie Beek der Mak
houdende by de overige thans genoemde Apokryfc-ka,en;
Schriften voor Schriften van later tyd, en wel, althans de
meesten, later, dan het begin onzer Christelyke jaertellinge. Hieraen hecht by vervolgens enige trekken uit de gelciiiedenisfen der Makkabeen ; en heldert dit Pluk ten laetfte nog nader op, door ene byzonderer overweging van liet
character van Ilattathicts en deszelfs Zoonen , die toet zo
veel dapperheid en beleid de zaken der Natie handhaefden.
Zie hier het geen de I-Ioogleeraer ons, ten l)efluite
dier Gefchiedenisfe, rakende Simon, den laetstoverleden
Zoon van lila tathins, onder het oog brengt.
„ Simon, de oudtle Zoon van illatt-tlaias, dien de Vader misfchien daarom , dewy( hy de oudile is, meer tot eenen randgeever en leidsman zyner broederen gcfchikt heeft,
overleeft hen allen. Het is een blyk van een zeer gevestigd
€haraéler, het geen meer voor waare verdienPcen, dan voor
glans en uiterlyken fchyn , gevoelig is, dat hy, die , federt
den dood van zynen Vader , altyd deel genomen heeft, in
't geen zyne broeders doen , echter zo weinig ialncrs is omtrent de voorrechten , welken hen in en buiten het land
worden toegeflaanT dat by vee] neer alles, wat lien betreft,
,
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treft, als zyne eigene zaak befchouuwt. IIy,, die zulk eene goede wyze van denken niet had gehad , zou inisichien
het oppergezag, 't welk ook ten laatticn aan hem wordt
opgedraagen, niet zonder zekere gevoeligheid , dat by nus
ook eens aan de beurt kwam, hebben aangenomen. Maar
wy ontdekken hiervan niets by Simon. Wanneer Yonathan gevangen is, fchynt by liet bollier alleenlyk over te
neemen, om liet zelve aan hein weder te kunnen over.
geeven*).
„Deeze voortreffelyke trek, welke ons tertlond by het
eertte gezicht in de gefchiedenis, zeer tot zyn voordeel
moet inneemen, is indedaad zeer zeldzaam onder de menfchen; en nogthans zou dezelve zo gewigtig zyn voor alle grootere onderneemingen, ten besten der menschlyke
maattchappy. Daar is ook byna niet één opgeklomt:hen
tot eene aanmerkelyke grootheid, zonder eene volmaakte
onbaatzuchtigheid , indien niet omtrent alle, nogthans
omtrent het fterker gedeelte van de medewerkenden. Hy,
die eerst begint, niet het goede, 't welk by doet, te bereekenen; hoe zeer men 'er op merkt; hoe dikwerf en
hoe algemeen men den bewerker van dit goede by deszelfs genot noemen zal; hy, die het goede, 't geen by
ziet gebeuren, alleenlyk uit dien• hoofde van weinig belang reekent, om dat by 't niet gedaan heeft; hy, die alleenlyk daarom nalaatig wordt, dewyl by niet aan 't hoofd
van eerie onderneeming ftaat, hoe krachtig hy dezelve ook
buiten dien zoude kunnen onderfleunen ; --- zulk eeu
inensch houdt te veel van de uiterlyke vertoning ,en veel
te weinig van werkzaam te zyn. En wanneer daarover
twist of yverzucht uitbarst, gaat het best gedeelte van 't
goede, 't welk men hoopte, verlooren. Want in de meeste gevallen is 't juist niet het groottte rad , 't welk enen
het klaarde zien kan, waardoor het werktuig gedreeven
wordt; het is dikwerf het kleintle en verborgentte.
„ De dagden van Simon, welke hy by het leven van
zyne broederen `uitdas en Yonathan verrichr, fchitteren
minder dan de hunne. Maar deeze laattlen zouden mis
zonder de eertien zulke beflisfende gevolgen niet.-fchien
gehad hebben. Daar is niet ééne daad , waarin hy niet
gelukkig zou gefmaagd hebben. Terwyl judas de grootere krvgsbende aan dc overzyde van de Jordaan leidt ,
heveydt hy de Galileiirs niet een .kleineren hoop (t).
Wan.
„ (*) z Makkab. XIII. i. en volg."
„ (t) dakkab. V. ii. en volg.
Ee 4
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Wanneer jonathan hem in Bethbefen laat, verdeedigt
hy niet alleen de flad, maar by doet ook een gelukkigen uitval tegen Bacchides, en verbrandt de werktui
welke jtot het beleg gebruikt wierden (*). Hy-gen,
heeft aan den gelukkigen veldtogt tegen Apollonius even
zd veel deel als • udas (t). By het beleg van Betlifur,
het welk zyn broeder aan hem heeft overgegeeven, nood
Stad, om zich op voorwaarden over te gee--zakthyde
ven, en legt 'er Israelietifche bezetting in (5); en he
zelfde doet hy uit omzichtigheid in .7oppe, om dat by
ontdekt heeft, dat men voorneemens was, zich aan De.
metrius te onderwerpen (*). Terwyl .7onathan de flad
^erufalern bevestigt, bevestigt by Adida, eene flad, welke in haare legging omtrent jerufalem zekerlyk gewigtig
moet geweest zyn, dewyl zy ook de oplettendheid van
VESPASIANUS tot zich trekt (I-).
„ Evenwel worden de roemruchtige dagden, waarby
misfchien nog zo menige wyze raad, waarvan cie gefchiedenis geen gewag maakt, gekomen is, altyd nog aangemerkt als zodanigen, welke onder de oogen van judas
en Jonathan - uitgevoerd zyn. Deezen hebben de' eer.
By' de laatfl'e eerbewyzingen , welke men . voornaamelyk
aan jonathan van wegen de Syrifche koningen toekent,
wordt Simon niet genoemd en als hem al het fledehouderfchap van ééne landflreek wordt gegeeven, is ,7onathan
in denzelfden tyd over verfcheidene landllreeken gefield,
ontvangt een gouden tafelfervies (**) , en eene menigte
van andere kostbaarheden.
„ Hoort men wel het min(le van verdriet of misnoegen in de redevoering, welke by houdt in tegenwoordigheid van de voornaamfèn des volks, terwyl ;jonathan in
de gevangenis is, en nog niemand, gelyk het fchynt,
hem het voorhel doet om in zyne plaats te treeden 4 Het
is zeer groot, dat by niet eens dit natuurlyk hefluit afwacht, maar — vol bewustheid van de goede zaak,
— onmiddelyk werkzaam is : „ Gy weet, wat ik en
„ myne broeders en myne familie voor de wet en den
tempel gedaan , hoe wy geftreeden, aan welke gevaaren
„ wy ons blootgefteld hebben. Om de wetten hebben
„ zy allen nu liet leven ingefchooten. Ik ben 'er nog
„ f echts
„ (*) Makkab. V. 59 en volg. (t) Makkab. I1I."
() Makkab. XI. 64.66. (*) Makkab. XII. 33 ; 3 4> 'a
, 4) jossPHos de Bell. 7ud. IV, o. t."
r (** ) Makkab . 1. 57--59. A1441rí.ci "
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, Hechts alleen over. Het zy verre dat ik, om her gevaar te ontzien, myn leven zou willen fpaaren! Ik ben
„ niet beter dan myne broederen ! Ik zal myn volk , liet
Heiligdom , onze vrouwen , onze kinderen wreeken.
„ Want de volken zyn tegen ons opgellaan , om van
„ ons een einde te maaken (*) " Wanneer de
vyandelyke Veldheer daarna belooft, om jonathan voor
honderd talenten los te geeven, merkt hy het bedrog zeer
wel. Maar zelfs de fchyn by het volk, als of by iets
omtrent zyne broederen verzuimd had, is voor hem reeds
ondraagelyk. Hy geeft de talenten, fchoon hy wel weet,
dat 'er geen broeder weder zal komen. Tryphon doodt
denzelven , zodra hy zig door de waakzaamheid van Simon in zyne oogmerken ziet te leur gefield (i).
„ Thans is Simon de hoofdperfoon , en zyne zon gaat
voor hem glansryker onder, dan voor een van zyne broederen. Hy, de oudíle van den Rani, Richtte zynen vaderen en broederen een gedenkzuil, waarin men ook onder de Natie meer kundigheid in vreemde konflen ontdekt, welke echter de tyd naar alle vermoeden vernield
zal hebben (s). Van hem hebben wy nog tot op deczen dag toe gedenktekenen van zyne regeerlag , in de
penningen onder dezelve geflagbn (-i), en reeds in zynen
leeftyd trachtte men zyne daaden, door opfchriften in koper gegraveerd, der vergetelheid te ontrukken (*).
„ flier by fchynt hy vastere grondbeginzels in de regeering, welke nu in zyne handen is, te hebben, dan
zyne broeders. Wie weet wat 'onathan onder zyne om
gedaan zou hebben? icy hebben hein altyd-flandighe
de party zien kiezen, die de magtigfte is. Simon denkt
aan geen vrede met den moordenaar van zynen broeder,
en den aanmaatiger van het ryk. Hy fielt zich eerst in
een goeden ílaat van verdeediging op elk geval, 't gen
mogelyk was, en legt ook magazynen aan; eene omzichtigheid, waaraan tot dus verre maar al te weinig gedacht
was.
.

„ O Makkab. XIII. i —io. (t)

12-- 1 9• O 2 7
3 0 ."
(1) Makkab. XV. 6. Men kan van deeze penningen nader bericht ontvangen in RELANDI disfert. de quinque nummis
vet. Hebr. en in FROELICH Anna). Syria, de agttieude plat. Op
fommige petiuningen Raat duidelvk 7j MC* Siiteon de
Vorst ; op voelen staat ook liet jaar van zone regeerirae "
{ } Makkab. 11V. 35.
--

-
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was. Vervolgens zendt by uitgeleezene gezanten aan
den rechtmaatigen Koning Demetrius , biedt hem zyne
vriendschap aan, en maakt tevens gebruik van de gele
om te beproeven, of hy Judea van fchatting kan-genhid,
bevryden. De Jooden moeten thans reeds gewigtig zyn, vermits hem zelfs zulk een eisch niet gewei
wordt. Zy worden byna een vrye onafhanglyke-grd
Staat. Gaza wordt Itormenderhand van Simon veroverd.
Maar by is geen vriend van bloedvergieten , en de fad
heeft een gunfligér lot dan foortgelyke. Ook de vyandelyke bezetting van de burgt in jerufalem , die zich tot dien
tyd toe had gehouden, moet Capituleeren, en by neemt
het aan (**), Zy wordt van nu af zyn zetel, en Simon
heeft byna eenen koninglyken hofttoet , welke vreemde
gezanten in verbaasdheid brengt (+ r .
„ 't Geen hem ons daarby liet meest achtenswaardig
maakt is, dat hy zich onthoudt om zich op te dringen.
De eer is by hem altyd iets 't geen by verwachten kan;
maar by kent geen uittel om dezelve te verdienen. Bui
vernieuwen de verbonden met hem.-tenladfchS
Men vindt zich zeer gelukkig onder zyne regeering, welke
by het einde zo gerust en veilig wordt. Door dit alles
wordt het volk opgewekt, ons vooral de betuiging van
achting niet te verminderen, welke by by andere volken
geniet. Men wordt het eens om aan hem de hoogde
raagt plegtig op te draagen ; alle de standen en aangelegen
te maaken; alle ge--hednsrykvamfhgel
richtelyke gedenkfchriften, van de jaaren zyner regeering
afgereekend , te onderteekenen , en zulks te bevestigen door
eerie koperen tafel, welke in den tempel moest opgehangen worden. Daar, onbreekt byna niets aan, clan alleen de
koningklyke naam (S).
„ Men heeft geen redenen, om berouw te hebben over
deezen flap. IIy maakt zyn volt gelukkig in den vrede ,
waaraan by de voorkeur geeft boven den oorlog; zyn ouderdom vederhoudt hem niet , om reizen te onclerneemen in
dit Land, en nog nieuwe fchikkingen te maaken, welke in
het vervolg gewigtig worden (*). fly bef'chermt dit land,
wan„ (**) Zie het geheele XIII Hoofdli. van 't eerfle Boek der
Makkabeen.
, (ft) Makkab. XV. 32"
(f) Makkab. XIS'."
.. (. l Makkab. XIII, De haven van 7oppe wordt zeer gc;
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wanneer deszelfs rechten gekrenkt worden. Wanneer de
opvolger van Z)emetrius , /íntioclius Side es-, die in den beginne 1 ivnon erkent , en hem groote rechten toeflaat , eenige steden, welke den Jooden toebehooren, weder eischt,
weigert by zulks met recht; en terwyl men wederom de
wapenen opvat , is zyn dappere zoon ,:ohannes zo geluk
dat by de vyanden overwint. Evenwel mogt by ook-kig,
in den 'dood geen beter lot hebben dan zyn broeders. 'Door
verraad van zenen eigen schoonzoon , die op zyne waardigheid belust is, wordt by , terwyl by in den schoot van
zyn huisgezin van zyne reizen wil uitrusten , by een vrolyk gastmaal omgebragt. Wat toch zou dikwerf het einde
een leven , het geen geheel en al ten nut--lykeonzva
te van anderen is werkzaam geweest , indien de dood van
het geheele bedaan een einde maakte (*)?
„ Simon is , volgens deeze weinige trekken, de grootre
onder zyne broederen, en zo zeer, als iemand, waardig,
dat zyne verdienflen , in den beginne zo ftil en heiheiden,
eindelyk zo roemruchtig ten toon geheld en beloond worden. Inmiddels hadden alle de zoonen van Mattuthias daar
toe medegewerkt, dat men, -- waartoe dikwerf niet de
min[Ie waarfchynlykheid was, — na zulke bedryven, als
enen onder Antiochus Epiphanes beleefd had, evenwel ook
zodanige tyden weder zag, waarin de Israëliet, om niet,
onzen geichiedièhryver te fpreeken , „ den akker wederom
„ in vrede bouwde, dat het land zyn gewas , booroen en
„ velden hunne vruchten gaaven; waarin cde Ouden op de
,, ítraaten met elkanderen fpraken van het wedergekeerde
„ geluk van 't land , en de loggen zich oefenden, om door
„ itryden eer te behaalen; -- waarin het land vrede had,
„ Israël vrolyk was, en elk zonder vrees onder zynen wyn„ stok en vygeboorn zat; waarin de onderdrukte ecnen
verdediger en de wet ecnen befchermer vond (t)." De
langduurige tyd had Simon daarby zo weinig doen verfaauwen , niet opzicht tot de eeríte bedoeling, welke zynen
Vader de wapenen deed opvatten, dat by aan de herllelling van den godsdienst, en aan de zuivering van alle Israelietifche Heden van de gedenktekenen van den afgodendienst,
zyne voornaam ('ce zorg belieedt;en dat door zyn yver aan
den tempel zyn voorige luister wordt wedergegeeven."
Y

C) Maklcab. XVI. Ii-24. (I ) Makkab.XIV. 8. en volg."
-
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Leerredenen van J STEENMEIJER, Predikant te hollenhove.
Te Amf erdam by J. Westing Wz. 1783. Belialven de
Voorreden, 314 kladz. in gr. octavo.
.

ot het gemeen maken dezer Leerredenen is de Eerwaer^
T
de Steenmeijer,, naer uitwyzen der Voorreden, enigzins
genoopt door't lezen der Schriften van zodanige Schryveren,

wier plan, gelyk by zich uitdrukt, fchynt te wezen, om nu
den geopenbaarden Godsdienst in eenen louter natuurlyken te
willen hervormen; met dit eenig onderfcheid, dat dezelve
door Yefus Christus en zyne Apostelen geopenbaard is; en zy
eerst van dezen leerera, en op hun gezach bekennen aan te
nemen, het geen zy te boek Hellen; doch om daar na niets
meer uit hun onderricht te brengen, dan zy begrypen kunnen,
en geene verborgenheid te gelooven, dan die hen de reden
zelfs dwingt aan te nemen. 's Mans Voorreden is grootlyks
gefchikt, ons dit Stelzel, zo als hy 't opgemaakt heeft uit
Schriften, die by zelf gelezen en beftudeerd heeft, doch
die, zyns oordeels, niet behoeven bekend gemekt te worden , waerom hy ook met opzet hunne namen en titels
verzwygt, te ontvouwen, en vervolgens deszelfs verkeerdheid aen te toonen. Zyn Eerwaerde befchouwt dit voorWerk als een grondlag, waerdoor de volgende Lcerredenei
strekken kunnen, ten tegengifte te g en deze verderflyke pogingen, en ter bevestiging der waarheid vary ons Christen geloof; omtrent welker byzondere bedoeling hy zich indezervoege laat hooren.
_, Zo de eerie Leerrede u tot een onbevooroordeeld onderzoek der waarheden opleide , en u aanzette om een
echt kind der wijsheid te zijn, of het meer en meer te
worden; zo de tweede (rekke, om u tot de oefening des
eenvouwigen geloofs, waardoor gij behouden wordt, te
brengen, en u daarin verflerke; zo de derde u God dermate in zijne beminnelijkheid vertoone, dat uw hart Hem
voortaan vuurig lieve en wederminne; zo de volgende vierde en vijfde u verf'erke in uw geloof aan Jefus Christus,
in wien God zich zo heerlijk- geopenbaard heeft; zo de
zesde u die drangredenen, welke het rechtveerdigend geloof
in Jefus tot heiligheid geeft, recht krachtig maake, door
cene hernieuwde overtuiging an onzen fchoonen Hervormden Godsdienst, en diene , om u, door eenen wandel naar
de wet, God te doen verheerlijken; eindelijk zo de laat(ie
u de nietigheid van al het ondeltmaan(che, met het onzeker
lort
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kort(tnndig genot der tijdelijke goederen, voorrechten en
waardigheden, dingen, die maar al te veel ons hart aftrek
dat voortaan de Hemel en-ken,idrvogbzfen,
't hemelfche u neer bezig houde, en gu ij voordezelveu geheel
leevet; dan is mijn doel bereikt (*) ! "
Het oogmerk , benevens de hoofdzaeklyke inhoud van
dit Gefchrift, is, uit dit voorgeftelde, genoegzaam af te
nemen. Wat verder de uitvoering betreft, men zal, hoe
men wyders ook over de hierin behandelde Rukken moge
denken, den Eerwaerden Steenmeijer uit het zelve leerera
kennen, als een groot Voor('iatder van de Leer onzer Nederlandfche Kerke; die, terwyl by als een geoefend Godgeleerde yvert voor het Leerflellige, tevens niet minder als
een kundig Zedenleeraer ten ernstiglte aendringt op het
Betrachtelyke. Ten einde men fleeds in 't oog houde, dat
de rechte kennis der waerheid ene kennis zy, die naer de
Godzaligheid is, in de hoope des eeuwigen levens; alf
hebbende een waer geloovige, van de zonde veygemaekt
en Gode dienstbaer geworden zynde, zyne vrucht tot hei
ligmaking, en het einde het eeuwige leven.
i

(*) De hierin verhandelde Texten zyn. (a)Luc. VII. 3 6-47•
(b) Luc. VII, 48 -50. (c) r Joh. IV. t6. (d) Joh. VIII. i8.
(e) Joh. XVI. 14. (f) Rom. III. 31. (g) Luc. XIi. 16-2I.

De Goddelyke Luangelief em , zoo algemeen aanbiedende als
beveelende, op grond van de Formulieren der Hervormde
Kerk verdedigd: in brieven aan den Heer J. D. WOLTERING, Lidmaat der Hervormde Gemeente te Leyden.
Nevens eene Narede, bevattende een kort Vertoog der
verregaande Onzediglield van den Heer j. v. WOENSEL ,
Lid;naat der Ge; eformeerde Gemeente te 4mflerdam. Bei
aan de Leden der Hervormde Kerk in Ne-detogivy
LAAR, Lidmaat der Hervormde Ge -derlan,oT.v
te Amfterdam, verzamelaar der Wolke van Ge--ment
tuigen, ten jaare 1779 uitgegei•en. Te fmJterdam, by
M. de Bruyn, 1783. Behalven liet Voorbericht, 390
bladz. in gr. octavo.
dit Gefchrift afnemen, dat het twistgeding,
MenpverkandeuitLeer
der algemene welmenende aenbiedinge,
niet bellist is ; en 't komt ons voor, dat

op verre na nog
het niet dit Stukje ook niet zal afloopen. De fchryfwy-
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wyze word meer perfoneel, en 't fink zelve word in geen
dtuddelyker licht geplaatst; des wy den Lezer niet kunnen
vleien, met het denkbeeld, dat by van 't zelve een wezen
voordeel zal trekken. Alleen vert'aen wy met enig ge_-lyk
voegen , dat de Heer van Laar zelf van denkbeeld is dat
bet by zommig;en weinig meer dan tivoorder flryd zy (*),
Jammer is het maar, dat by en zyne Party het zo ver
niet kunnen vinden, dat liet ook onder hen zobefchouwd
worde ; het welk nog ver van daer is. Zie hier hoe by
'er zich over uitlate.
„ Sommigen denken, dat het gefchil over de Aanbieding gering, en al veel een woordentlryd is. Dat
het gefchil met eenige niet groot is, die een algemeene
roeping, en daarin een grond des gcloofs voor allen, om
tot Christus te komen, vasthouden; doch, uit vrees
voor misbruik, de aanbieding conditioneel snaken, en
die bepaaldelyk doen aan zulken die belang daarin beginiien te dellen, dewyl toch die alleen daarvan gebruik
zullen maken ; die ook om die reden niet verkiezen de
woorden f che7,ken en geven in den aanbiedenden zin te
gebruiken; dit geloof ik ook: daar zyn 'er onder zulke,
Broeders, met welke liet gefchil op weinig meer dan
woordendryd uitloopt; fchoon ik 'er myne zwarigheden
tegen behoude. Dan dat liet gefchil tusfchen u
[Woltering,] uwen zedigen Vriend, (ran Wcenfel,) Cu
my, gering zy, zal, naar myne gedachten, niemand die
deze brieven leest kunnen flaande houden. Ik oor
uwen vriend, dat de geloofs--delhtfzvanu
grond voor zondaaren geheel uit de uitwendige roeping
wechneemt, verwoestend voor cie oefening der Enangelifehe godzaligheid , en geheel onbet'aanbaar met de Leer
der Hervormde I{erke. Maar, wilt Gy 't met my eens
zyn? goed! Ik ook met u! doch alleen op grond van onze Formulieren ! Zonder dat wy beide die waarachtig geboven (t) , als de eenige regelen, om de waarheids leere
der

() Zo vertoonde het zich reeds by vele bezadigden aen ons
in 't jaer 1779. Zie Alg. Vad. Letteroef. i. D. bl. 179.
(t) Moge!yk zouden wy 'er niet ten onregte byvoegen, en
eveneens verklaren. Ons dunkt althans, dat het hier ruim zo
veel aankomt op dit verklaren als het geloven; om dat met zich
ter wederzyde aan de Formulieren houd ; maer men dezelven
verfchillend verk!aert; op dezelfde wyze, als men ter weder
Woord gelooft, maer liet zelve verichillend verklaert.-zydeGos
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der Gereformeerde Kes k te kunnen beoordeelen, zullen wy
het denkelyl: nooit eetes worden. Ik bemin den Vrede
'
maar niet ten koste der \4'aarheid."
Verhandeling van den Ileideibergfchen Catechismus, door
Te Utrecht, by S. de
twee Godgeleerden. N. I en 2.
Waal, en G. v. d. Brink Jansz. 1783- In groot otitavo,

77 bladz.
'ademael'er reeds zo veelvuldige verhandelingen van den
1^I Heidelbergfchen Catechismus het licht zien , komt het,
in den eertien oplage, enigermate vreemd voor, een nieuw
Pluk van die natuur ter drukperfe te fchikken. Dan het
byzonder oogmerk, waermede zulks gefchied, vermindert
terstond de bevreemding. Men heeft naemlyk, zo als de
Voorreden meld, begrepen, dat 'er, niet tegenitaande alle
de voorige werken, nog wel vereischt werd een Gefchrift,
„ 't geen zich wat nader by de uitdrukkingen van den
„ Catechismus hieldt, 't geen tevens de woorden en de
„ zaken wat oordeelkundiger behandelde, en 't geen leevendig en krachtig in het toepasfend deel mogt zyn."
Een voortag hieromtrent , etlyke jaren geleden, gedaen,
is vruchtloos geweest, tot dat men onlangs aenzoek kreeg,
om een Gefchrift van dien aert, dat grootlyks aen dit bedoelde beantwoord , uit de papieren van enen overleden
Leerner, in 't licht te geven Een nog dienend Leeraer,
door de Famille hiertoe aengezogt, deelde zulks den tegen
mede; en dezen beíloaoten wel dra,-wordigenUtv
om de uitgave op zich te nemen, onder dit beding: „dat
„ zyn Eerw. de moeite op zich trilde neemen , ooz het zelve
te verfrkryven, te• be/chaven, en met zyne aanmerkingen te
„ vermeerderen, op dat het te beter aan 't bedoelde
,, mote beantwoorden." Zyn Eerwaarde dit op zich genomen hebbende, heeft men voorts de hand aen 't werk
getlagen , en beflooten , ten minfee van maand tot maand,
ene Zondagiche Afdeeling in druk gemeen te maken ;
wacrvan de twee eersten ons reeds ter hand gekomen zyn.
- De uitvoering toont, dat en de overleden en de
nog dienende Leeraer beiden twee Godgeleerden genoemd
mogen worden , wier arbeid zeer gefchikt is tot deze taek;
des men niet rede moge verwachten , dat dezelve genoeg
begeerte voldoen zal. Men-zaemndopgl
verkiest tot nog de namen dier Godgeleerden te verbergen; maar ze zullen, by 't voltrekken dezer Verhandelingen, indien niet vroeger, genoemd worden. De

406

2'i BROES , DE PEINZENDE CHRISTON.

De peinzende Christen, of Bundel van fiichtelyke gedach.
ten voor de Eenzaamheid, door r. BROES Predikant
te Amfierdam. Tweede ftulje. Te Amfierdam, by P.
Schouten en J. Wesfiug Wz. 1783. In gr. oEtavo 135
bladz.
4 ne foortgelyke verzameling van Godvruchtige gepeinzen

als in het voorige fhukje (*) vervat zyn; alleenlyk heb
onder het doorbladeren , opgemerkt, dat de Eer=-benwy,
waerde Broes het in dezen meer toelegt op het zogenaemde declameeren , of fterk hartstochtlyk uitdrukken. Zulks
had ook in 't voorige hier en daer wel plaets, doch niet
zo algemeen als in 't tegenwoordige. Een zo f'erk gebruik
van deáen ftyl, behalven dat ze den peinzenden Christen,
wiens toebenaming ene bedaerder gefteldheid aenduid
niet eigen fchynt, heeft natuurlyk dat gevolg, dat dezelve op den duur zyne kracht verliest; ten deele door dat
de hartstochten afgemat worden, en ten deele door dat
men 'er aan gewent, 't welk ons allengskens minder -gevoelig• maekt. Wy hebben niet tegen een gematigd ge
dezen declameerenden llyl; maar, voor zo ver-bruikvan
dezelve niet zo zeer voor 't verfland als wel voor de
hartstochten gericht is, zouden wy denzelven nu en dan
gaerne verpoosd zien, door den didascalifchen of onderrichtenden ftyl ,welke tot het verland fpreekt. Deze is 't,
die altoos ten grondflage behoort te dienen: men moet
eerst overtuigen , dan bewegen; by mangel hier van loopt
men groot gevaer van der dweperye voedzel te geven.
(*) Zie boven bl. 231.
De denkende Christen, Eerfle en Tweede Stukje. Te Rotterdam by J. F. Lindenherg 1783. Behalven liet Voorber igt, ^_4 bladz. In gr. octavo.
-

en heeft, zo als het Voorbericht ons meld, ten oog
M
om, onder dezen Tytel, van tyd tot tyd, zon--merk,
der zich echter aen enig tydbefuek te bepalen, een Stukje

af te geven , „ vervattende Verhandelingen of Bedenkin„ gen, die allen min of meer betrekking hebben , tot deii
Godsdienst of de Zedenkunde; doch van verfchillenden
aart en fmaak, als gevloeid uit de pennen van verfcheiden Schrijveren, die, fchoon allen denkende Chris,s te-
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tenen, niet, over alle onderwerpen, op dezelfde wijs
„ denken." Door Schryvers die denkende Christenen zyn,
verllaet men hier zodanigen, die, terwyl ze niets fcirryven dan 't geen een Christen voegt, toonen, dat ze niet
flechts van anderen overnemen, of den gemenen (enter
volgen; maer dat ze daedlyk zelven denken; in zo verre
dat men, fchoon ze niet altyd iets nieuws geven, notans in hunne Schriften altoos iets byzonders ontdekken ,
of ten minfte het behandelde ontwerp in een nieuw licht
geplaetst zien, waeruit blyken kan, dat zy zelven gedacht
hebben. Twee Rukjes van die natuur heeft men
reeds afgegeven; , en elk derzelver behelst drie VerhandeIingen. - De eert e gact over Gods .41genoegzaemheid,
en ftrekt om te toonen, dat dc hoog[te Gelukzaligheid
Gode moet worden toegekend, niet als zyner Natuure
door ene volilrekte noodzaeklykheid eigen , maer als een
gevolg beide van zyne Zedélyke en Natuurlyke Volmaektlleden. Ene volgende betreft de gehoorzaemlzeid aen
de Overheden, en doet ons zien, dat uien der Euangelieleeie onregt doet, wanneer men haer verdenkt en befchouwt, als leerde zy ene lydelyke gehoorzaemheid; daet
het integendeel alleszins blykbaer zy, dat de gehoorzaamheid aen de Overheden, in bevelen, van lioedanig ene
natuur ook, die duidelyk tegen het refit van God, of de
regten des Mensclldoms aenloopen, ons door den Christelyken Godsdienst niet opgeleid, maar verboden is.
Verder word hier gehandeld over de Wedergeboorte, en
wel inzonderheid getoond, hoedanige denkbeelden men
zich daer van te vormen hebbe, zo met betrekkinge tot
den tyd der aenvanglyke verkondiginge der Euangelielcere ,
als met opzicht tot onze tegenwoordige dagen : en in wel
zin de Wedergeboorte voor alle Christenen, van al--ken
le ty 4len , noodzaeklyk zy. 'Er moet naemlyk in
allen, zelfs in den best opgevoeden en minst gebreklyken
Christen, tot ryper jaren gekomen zynde, een nieuw beginfel van werking ont[l;aen, 't welk te voorera niet, of
zeer onvolkomen , in hein plaats had ; een beginzel van
werking, dat alle zyne daden regelt, en op zyn gansch
gedrag een doorgacnden invloed heeft; be[taende in een.
Oprecht en ern[l:ig befluit, om God in alles, zonder enige
uitzondering, te gehoorzamen, en alle andere belangen eii
neigingen daer aan te onderfchikken. -- Het tweede
drietal van Verhandelingen vangt aen , met een onderzoek
nopens de beweegrede en van ;judas; in 't verraden van
zyV. DL:. L..\LC. L1 1'. no. 10.
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zynen Meester; en de Schryver van dit dokje meent de
voornaemfle beweegreden te vinden , in dc /taetzi cht van
judas ; die hem , niet het denkbeeld van eet aerdfchen
Meslias ingenomen zynde, noopte, om zynen 1\'Ieester,
door dit middel, als 't ware in de noodzeeklykheid te
brengen, om zyn Koninglyk gezag, onverwyld, aen te,
nemen , 't geen by oordeelde, meer dan al te lang, door
hem verfchooven te zyn. -- In de daernevensgaendeVerhandeling levert men ons ene wederlegging van 't geen
liet Ongeloof te. berde brengt, wegens het niet voorfchryven van de Vriendfchap in de Evangelieleer; waartegen
hier, onder de ontvouwing en aenpryzing der Vriend
maatregelen, welken daerom--fchap,metvodrling
trent ijl agt te nemen zyn, getoond wordt, dat de 1lriend.

fclicap geen plicht , en daarom in liet Euangelie niet bevolen
i . Laetstlyk ontmoeten we, in dit tweede (lukje,
nog ene Verhandeling, over liet Christelyk Zedenprediken;
waer in de Autheur, na ene duidelyke voordragt der foorte van Zedenprediken door hein bedoeld, 't 'er op toelest, om te doen zien, dat zodanig ene predikwyze niet
alleen onfchadelyk en geoorlofd, maer ten niterfle licilzaemi
is ; en hierom in alle Christelyke vergaderingen zeer dik
ja meestal, behoort gehouden te worden.
-mael,
Liefhebbers van een onpartydig onderzoek van Godsdienflige en Zedekundige onderwerpen vinden hier een
nieuwen voorraed voor hunnen oefengragen geest; en ze
zullen, 't zy de beweerde kundigheden hunne toeflemming
al of niet erlangen, geen reden hebben om hunnen tyd,
aen 't doorbladeren dezer Verhandelingen hef'reed, te beklagen, nadien dezelven , op een welg_fchikten redeneertrant, met ene behoorlyke beknoptheid uitgevoerd zyn.
Ilan <'elingen van liet Geneeskundig Genontfcl,;ap , onder de
í'i7 fp'ezk : Scrvandis Civibus. 1/111fie D,el. Te /itnfterda a, by P. Conradi , 1 783. in gr. S ve. 36o bladz.
behelst vier ingeknomcn Antwoorden , op
D itde Deel
Vraag , door liet Genootfchap voorgefteld.
veclerleie lvyze kan liet rernaogen an den Krort,bast

Op line
onderfléund of aingezet worden door bygevoegde middelen,
in die gevallen , daar by wel als het voornaanífe Geneesna,'drlel vereischt wordt, maar echter te zwak is ow de zaak alleen
af te doen ? en welk eene keus van middelen moet men ten

dien
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dien einde doen, betrekkelyk tot den onderfclieiden aart der
voorkomende gevallen en o,nftandig heden?
Ilet is onze gewoonte niet, Verhandelingen te beoordeelen , die reeds door het Genootfchap zelve zyn goed
niet dei^, Eereprys bekroond. Wy kun-gekurd,n
echter niet voorby , onzen Leezeren kortelyk den Inhoud-neu
derzelven mede te deden, en hem teffens te verzekeren
dat alle deeze vier ingekoome Verhandelingen niet alleen
met de noodige kennis van liet onderwerp zelve, maar ook
met zeer veg1 oordeel en beleezenheid zyn opgefteld; en
íchoon de geleerde Schryvers in de wyze van het onder
te behandelen , wel eenigzins van elkander verfchil--werp
len, zo behelst toch ieder deezer vier Antwoorden, zo
veel byzonders , zo veel nuttigs , voor den Beoe$cnaaren
der Geneeskunst, dat het Genootfchap, onzes oordeels,
zeer wel gedaan heeft van ze alle door den druk gemeen
te maaken.
De Schryver van de eerfile Verhandeling, die ook den
Gouden Eereprys behaald heeft, is de Heer P. nr. I ItiLLN, prattifeerend Geneesheer, te Utrecht. In deeze Ver
worden de volgende zaaken onderzogt.
-handelig
Voor eerst , de, kruidkundige verkiezing van den KKoortsbast; ten tweeden, de beginzelen, welke de zelfIlandigheid
van den Koortsbast uitmaaken; ten derden, de uitwerkzelen van den Koortsbast in zyn geheel , of, die van zyne
beginzelen in 't .byzonder , op het menfchelyk ligchaam.
Ten viel den , enkele middelen , die, nopens hun zamen
, het minst van den Koortsbast verfchillen , en in hun -ítel
aan dénzelven 't meest naby komen.-neEigfhap
Ten vyfden, de middelen, welke uit hunnen aart gefchikt
zyn ter aanzetting van de krachten der beginzelen van den
Koortsbast in 't byzonder. By de beantwoording van het
tweede lid der Vraage , omtrent de keus der middelen ,
betreklyk tot den onderfcheidcn aart , voorkomende gevallen en omttandigheden, geeft de Heer Nielen ,in de eerfte
plaats , algemcene regels op, die by liet gebruik van den
Koortsbast in acht te neemen zyn , betreklyk tot de geíleldheid des Lyders. Ten tweeden gaat by n^a, de Ziekten ,
welke 'het gebruik van den Koortsbast aanwyzen ; en eindelyk . ten derden, de toevallen eu omilandigheden, die
zig zomtyds daarin opdoen , en waar tegen de Koortsbast,
of min vo>ordeelig of ílrydig fchynt; mitsgaders de wyze,
om in deeze allen aan • de geneezings-aanwyzinge te vol
-doen.
Ff.
^e
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De tweede herhandeling, aan welken de Zilveren Ge.
denk -penning is toegekend , is van den Heer c. TER
praëlifeerend Geneesheer , te Amfterdanz. ---^
HORST
De kundige Opfteller heeft niet goedgevonden met een
Kruid- en Scheikundig Onderzoek van den Koortsbast zig
in te hiaten; maar heeft zig meer bepaald tot dat Beene
wat de Waarneemingen van beroemde Mannen ons, om
geneeskrachten van den Koortsbast, hebben ge--trend
leerd. — Hy toont, in de eerde plaats, door de fchriften
van eersen de Gorter, Tralies, Werlhof,, Hoff nan, Berger
en Freind , welke vermogens de Koortsbast bezit ; en
geeft vervolgens , met de eigen woorden van de Haen,
een Lyst der Ziekten op, in welke de Koortsbast als een
zeer heilzaam . middel is bevonden geworden; en eindelyk,
in de derde plaats, bewyst hy uit de Waarneemingen van.
de bovengenoemde Schryvers zo wel , als ook uit Sydenham, Stork, van Smeten, en meer andere, dat de Koortsbast niet in alle gevallen voldoenend is bevonden; en dat
men, naa bevind van de byzondere omliandigheden,
door byvoeging van andere Geneesmiddelen, de werking
van den Koortsbast vermeerderd en gewyzigd heeft.
De derde Verhandeling die ons meer Systematicq voorkomt, is van den Heer j. P . MICHELL , praaifeerend Ge:
neesheer, te Ainfterdam. De fchrandere Opfleller heeft zyne Verhandeling in vier Hoofditukken gefplitst.
In het eetfte onderzoekt hy de hoofd-eigenfchappen van
den Koortsbast; als mede de Ziekten, waarin dezelve
als het voornaamffe Geneesmiddel te pas komt. In,
het tweede geeft hy de oorzaaken op, waarom in deeze
Ziekten de Koortsbast alleen zeer dikwils' niet kan volflaan. Het derde Hoofdítuk wyst aan, op hoe vee
dit Geneesmiddel, ter geneezing-leriwyzd'kagtnv
van zulke Ziekten, verfterkt en aangezet kunnen worden.
Het vierde, en laatfte, handelt over de hulpmiddelen, die, naa den verfcllillenden aart der omftandigheden ,
by den Koortsbast gevoegd kunnen worden, ter geneezing
van Ziekten , waarin hy alleen niet voldoet.
De vierde en laatfte Verhandeling is van den Heer
r oorr , Geneesheer te Groningen.
Hier vinden wy
wederom eene verschillende behandeling.
Voor eerst
befchouwt de Schryver de gevallen , in welke de Koortsbast als het voornaamfle Geneesmiddel vereischt word.
Ten tweeden , op hoe veelerleie wyze zyn kragt onderTeund of aangezet kaai worden; en hier uit leid hy ten
,

;
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derden af , in welke gevallen de Koortsbast te zwak is
om alleen de zaak af te doen. -- Agter deeze [, er

is -geplaatst eene Waarneeming van eene ge--han'leig
lukkige Operatie der Steen , die op eenc byzondere wyze
zyn zitplaats had , in de Penis,. en waarvan de Lyder,
door den Hoogleeraar DIUNNIKS , gelukkig is geopereerd.
Deeze Waarneeming is medegedeeld door J. BAR INKHOFF , Med. Dotor in de Nieuwe .dekel- A, buiten Gro-

ningen.

Ve Natuurlyke Historie der 1nfel'ten van den Heer A. J.
RóSEL van ROSE_NHOF, biet naar 't leven getekende en gekoleurde Plaaten i verrykt met de aanmerkingen van den
Here C. F. C. KLEEMANN . Uit het Hoogduitsch vertaald,
onder het toezicht en de befchaaving van eenige voornaame
Liefhebbers. Met een nevensgaandén 13ladni'yzer , opgemaakt door den Eertil. A. A. v. MOERBEEK, Leeraar der
Doopsgezinden te Dordrecht. Te Haarlem , by C. H.
Föhn en Zoon, en te Amf}erdam , by H. Gartrpan,
1 7 8 3. Vier Deelen in groat quarto.
indelyk is de voor eenige jaareis aangevangen overzetting deezer Natuurlyke Historie voltrokken ; des de
Nederduitfche Liefhebbers , der Hoog(itiitfche taaie niet
magtig, in zo verre hunnen wensch voldaan zien ; en wel
op zodanig eene wyze, dat ze t' over reden hebben, om
genoegen in de uitvoering te neemen. Men ziet naamiyk ,
dat er in de juistheid der \Tertaalinge, en de naauwketrigheid der Afbeeldingen, alles gadegeflaagen is, wat mest
hieromtrent zou mogen verwagten; en verder vindt mest
dat deeze Nederduitfche uitgave, benevens het Werk van
Rofel , nog eene menigte van laatere waarneemingen van
deszelfs Schoonzoon Kleemann behelst: als mede dat dezelve een algemeen Register, door den Eerwaarden Moerbeek vervaardigd , verleent: welke bykoinende Stukken de
Nederduitfche uitgave grootlyks aaupryzen. Is de Heer
Röfel beroemd van wegens zyne opmerkzaamheid ; de
Ileer Kleemann deelt, tets deezen opzigte, niet minder in
de algemeene agting; des zyne laatere waarneemingen , in
veele gevallen , ter nadere ophelderinge dienen: en daar
het in een Werk van die uitgebreidheid dikwerf moeilyk
valt, deeze of geene byzonderheid op te zoeken, kan een
Register, als dat van den Eerwaarden Moerbeek , dikwerf
Ffte
^
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te [lade komen. Uit hoofde der algemeene bekendheid van dit Werk hebben wy 't bykans onnoodig geagt , een verflag van deszelfs beloop te geeven; dan nadere overdenking heeft 'er ons toe gehoopt, ten gevalle
van zulken, die daaromtrent onkundig mogten zyn.
De I-Ieer Rafel , na in eene Voorreden de beoefening
van de Natuurlyke Historie der Infec`len aangepreezen ,
en oenige algemeene aanmerkingen nopens dezelven voor
lk aan , met eene-gedran
te hebben , vangt zyn We
befchouwing der Vlinders , zo als dczelven naar hnnne
hoofdfoorten in Dag- en Net- Vlinders verdeeld worden.
Voorts brengt by de Dagvlind rs in twee en de i1'agtvvlieders in vier onderfcheiden Claslèn ;.geevende telkens voor
ieder Clasfe een berigt van de kenmerken , welken aan de
Vlinders dier Clasfen , mitsgaders derzelver Rupfen en
Poppen, eigen zyn. De bekhryving der daar toe behoorende Infeéen beflaat het eerde Deel , het welk op
LXXVIII Plaaten ons Gene verfcheidenhcid van CXXI zo
voor oogen (telt.
-danigeIf&
In het tweede Deel ontmoeten ons de Kevers , in twee
Geflachten , Aard- en I'Jlaterkerers onderfcheiden ; waar
van het eerfle Geslacht drie Clasfen verleent, terwyl het
laattle in twee Clasfen verdeeld wordt. Hierby komen de
Springhaanen en Krekels , die wel tot twee hoofdfoorten
te betrekken zyn , maar door den Heer Röfel flegts onder
ééne Clasfe gebragt worden , om dat ze de voornaamfte
eigenfchappen met elkander gemeen hebben. Op eene dergelyke wyze neemt by vervolgens de Wespen en de 11onamels, (waaronder ook de Byrn) te zamen. En fluit dan
verder dit tweede Deel niet eene beschouwing der M'ggen, kloon en.I7liegen; aantoonende, in hoe verre dezel.
ven onder elkander , en van andere hun gelykende Infecten s te onderfcheiden zyn. Vóór de befchryving van
ieder deezer foorten gaat insgelyks, als boven gemeld is,
een berigt, om ons het algemeene, dat daaromtrent watt
te merken is, te Zeeren gae [laan;en niet de bcfchryving
der daaronder behoorencle Schepzelen levert dit Deel een
aantal van LXXV Plaaren , op wellen Bene menigte van
grootere en kleinere lnfec°cen afgebeeld wordt. De Heer
Riïf^i brengt (le hierin befrhreevenen tot acht Clasfen; te
veeeten drie der Aard- en twee der \Vaterkevers , maakende verder ieder der opgenoemde foorten ééne Clasle, waardoor 'er nog drie Clasien o^itíl:aan , uit welken hoofde
deeze twee Deelera te zamen veertien Clasfen behelzen.
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Onze Autheur, met de uitgave van dit zvn Werk , dat
in 't oorf'pronglykc bladswyze fe[chiedde, volhardende,
ontdekte door den tyd nog al etlyke liiieëlen, die snede
tot deeze veertien Clasfen behoorden ; daarbenevens <.elukte liet hem , onder de reeds beichrecvcnen, nog nieuwere waarueeminge n te doen ; en verder ook andere Infeiten op te 1'peuren, die- tot de bovengenoemde Clasíèti
niet ge'oragt konden worden. De vrugt van deezen zyncn
arbeid is in het derde én vierde Deel by een verzameld.
— Het derde Deel alleen bevat , behalven zodanige
Schepzelen, die tot de cerstgeíleldíe veertien - Clasfn te betrekken zyn, nog acht nieuwe Clasfen. (i.) De Libellen of
Landniinphen, waaronder de Mierenroover en anderen. (e.)
Zesderleie foort van Waterluizen. (s.) Eene fort van 1-I'aterfpinnen , benevens eerre Watermade of Myt. (y-.) De
Rivierka -eejt, de kleine Riviergarnaal en de Zeegarnaal.
(s.) Drieërleie foorten van Scorpiecnen. (6.) Tfveeërleie
Sn„.it'evers. (7.) Vier fourteij van r'i inp „, l}pe71, en eenige
in Reen gevonden ArmpolyFen, twee rleie Pede T splypen,
drieërleie Slongetjes, en eindclyk (8.) Negen forten vast
Tasteidpolypen, benevens twee kleine yVaterinleclen., liet
zogenoemde K!.geldier, en de klei e Proteus, aan wellen
atoch kop noch ftaart te vinden. is. Ilet vc orgeiteldle, ] :e_
gons de Polypen , is genoegzaam een Stil: op zigzelve ,
waarom de heer Rofeli 'er ook een a;rnnderlvk berigt voer
geplaatst heeft; in 't welke by ons de of koinst en deit
voortgang der ontdekkinge deezer zonderlinge Schepzelen
verhaalt, met meldinge der moeite , die by, eerst aan de
egtheid der ontdekkinge twyfelende , genomen heeft , als
mede van den uitflag zyner poogingen decaan ;aarde, waar
Polopen-anwedzyukcrigebl'yvnd
verfchuldigd zyn. Men vindt de opgewelde loorten , eioor
den Heer RV% 1 zelven waargenomen, op XXX Plaaten afgebeeld ; behelzende liet voorigc gedeelte nog LV( Plaaten , niet de afbeelding van verfchciden der opgewelde Infe L`len.
Wyders verleent ons het vierde Deel , pepalven eerre
voorafgaande Leevensbe(chryving van del: Heer Rilfel, oir
liet bovengemelde Register, aan 't einde vijl dit.Werk ge
Bene verfcbeidenlhcid van Rupfen en Vlinders -pla,ts,nog
eis mede Kevers en dergelyken ; die ten dele van de voor
na -henbfcrvodheinzy,tl.og
aanmerkingen , op nieuwe waarn'eemingen gegrond -der
utopens dezelven aan de band geevcn. Een aantal van
i'” f 4
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XXXIV Plaatere brengen ons de hier befchreeven onder 't
oog; en by deezen komen ten laatfte nog VI Plaaten, ter
ophelderinge der nevensgaande befchryving van de zogenoemde Kruisfpinnen, die, om haaren roof te vangen, een
radvorn ig Spinzel maaken.
Ter verdere voltooijinge deezer Natuurlyke Historie der
Infecten hebben de Uitgeevers beflooten ook eene overzetting van Kleemanns Beytrage zur Natur- oder Infecten Gefchichte te laaten vervaardigen, om dit Werk van dien oplettenden onderzoeker te doen dienen, tot een Vervolg oll
dit van Rafel; te meer daar zyn Ed. zig in zyne aantekeningen meermaals op deeze zyne Bydragen beroept , des
het 'er alleszins toebehoore. Men heeft de vier eer['e
Plaaten van dit Vervolg reeds afg egeeven; en de Lief hebbers kunnen 'er uit zien, dat de Heer Kleemann zeer wel
voldoet aan de goede verwagting, die men deswegens uit
zyne aantekeningen heeft kunnen opmaaken.
,

Tydwyzer der Rupfen, door RÖSEL en KLEEMANN befchreeven. Opgeteld door den Heer j. MADER, en in 't licht
gegeeven door e. F. C. ICLEEMANN. Uit het Hoogduitsch.
Vermeerderd niet eene Naamlyst der Planten, volgens het
Samenflel van LIuN..us.. Te Haarlem, by C. H. Lo in.
Behalven het Voorbericht, 161 bladz. in gr. oEïavo.
u deezen Tydwyzer vindt men, van Maand tot Maand,
aangetekend , welke Rupfen , door de bovengenoemde
Heeres befchreeven, in ieder Maand voorkomen , en niet
welke Gewasfen zy zig geneeren: met Bene nevensgaande
aantekening van die, welken wat vroeger of laater in de
verfchillende jaargetyden , van Lente , ïomer, Herfst en
\Vinter, gevonden worden. Dit Stukje kan, daar men de
Piaaten in de Werken dier Schryveren ook aanwyst, ter
gereeder handleidinge dienen, om na te gaan, waar men
die of deeze Rups befchreeven vindt. En wel byzonder
kan het , naar 't oogmerk des Opflellers , ftrekken , om
.den Liefhebberen behulpzaam te zyn , in 't nafpooren deezer Infeí`Ien, als leerende hieruit wanneer en waar zy dezelven hebben te zoeken. Tot meerder behulp heeft men
ook gebruik gemaakt van de vreemde Naalven, waarmede
de beroemde Linnreus veelen derzelver benoemd heeft; en
zo is 'er ook nog bygevoegd eene Lyst der hier genoemde
UJantgewasfen in 't Nederduitsch en Hoogduitsch, als roedc
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de in 't Latyn , volgens Linnaur om dat de Liefhebbers veelal in deezen aan de benaamingen van Lintzus
gewoon zyn. Zy die zig van de opgeinelde Natuurlyke,
Historie en derzelver Vervolg bedienen; of deeze Lief
hebbery zelven verder voortzetten , kunnen des een nuttig gebruik van deezen Tydwyzer maalleen.
;

Amfterdamfche jaarboeken, bijeengebragt door JACOBUS KOKK
Met Plaaten. Derde Deel. 'Je Amjleldam by J. B. Elwe 1782. Itelralven liet jaarregister 631 bladz. in gr.
of avo.
Ier mede voltrekt de Schryver der .4mflerdamfche
jaarboeken zyne opgenomen taak, brengende zyn gefchiedkundig verflag, zints het jaar 1702 tot op het afloopen van' 't jaar 1781. Op de eigenie manier, wellid
de Autlieur in de twee voorige Deelen gehouden heeft,
voltooit by zyn Werk in dit derde Deel ; des tvy ons ,
nopens de uitvoering, en 't nuttige gebruik van 't zelve,
alleen hebben te beroepen, op liet geen wy daaromtrent
alvoorens gezegd hebben (*). Dan vermids we diestyds ,
met de afgifte van het derde Deel, nog een faal zelve
van de uitvoering beloofd hebben, zo zullen we, ter deezer gelegenheid, om een gedeelte uit te kiezen, dat nog
al etlykc byzonderheden behelst, en ons niet lang in
Staatseaaken inwikkelt, bepaalen tot liet overneemen , van
'•t geen onze Jaarboekfchryver, nopens Ilet voorgevallen in
de jaaren 1755---1758 , heeft aangetekend.
„ Na dat, (dus' vangt dit gedeelte aan,) voor het jaar
i 755 als Burgerneesteren aangelleld waren, de Heren
Mr. PIETER RENDORP,
Mr. WILLEM GIDIUN
Mr. GERARD ARNOUD
DEUTS en
HASSELAAR, Mr.

GERRIT HOOFT.

werd, op den 3den van de maand Mei, een Conventie ge.
maakt, tdsfchen Hunn. Ed. Gr. Achtb. en 'den Gerechte
van elmfielland of Nieuwer Amftel , wegens de .7urisdictie
of Limietfcheiding, voor de Stad en IMƒtelland (f).
„ Ook werd in dit Jaar, door ADRIAAN coca. , Confiturier
alhier, bewesten de Varl tinmarkt , op een Iluk gronds,
door
(*) Zie Alg. b/aderl. Letteroef. IV. D. bl. 318.
(i) ,, Zie civeede vervolg der Handy, bl. i."
Ffy
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door hem voor eenige jaaren van de Hoeren Thefazir Iers gehuurd, een Tskelder gebouwd : deze wordt nog heden door
deszelfs Zoon isAAK KOCK onderhouden.
„ In de maand November van het voorleden Jaar was,
door liet schieten naar Vogels, buiten de Stad aan 't Schel
ongeluk gebeurd , dat de eerre zwager den-vishofd,et
anderen dood fchoot. Len ander geval, dat niet min ongelukkig had kunnen weczen , gebeurde op den reden October van dit Isar in de Oude Waale Kerk. Zekere Franfche Bakkerskg echt, die men naderhand bevond krankzinnig
te zijn, fehoot Op den Leeraar JEAN HENRY FRANCOIS, die
bezig was met liet gebed voor de voormiddags Predikatie te
doen ; gelukkiglijk ontving de Predikant geene andere wond
dan een fchampfchoot aan het achterhoofd. Hoe groot de
ontttelteniS Ook ware,, maakte men zig echter meester van
den Baader, die, na bevinding van krankzinnigheid, in
verzekering gefield werd. Eene algemeener verbaasdheid
veroorzaakte de vreeslijke waterberoering, op den iaen
Nove?nber dezes jaars, die echter mede meerder fchrik dan
onheil voor deze Stad veroorzaakt heeft.
„ Op den oden Yanuarij had de WTe1 Eerw. D . wir.xrLMUS KOOLHAAS, alhier, als Hoogleeraar in de Oosterfche Taalen, op het Illustre School, zijne Intrerede
gedaan; zijnde, den Giften October 1754, zulks reeds gefchied , door den Eerw. Do. PETRUS CU tTEN1US , als
Hooaleeraar in de Godgeleerdheid. En op den gillen
anuarij werd hij, met gemelder Hoogleeraar P. cbRTEjvlus, zamen als de dertigfle Predikant beroepen, op voor.
waarde, dat zij beiden, bij de ecrile vacatuure, in de openftaande laats vallen zouden, en als dan het getal weder
op negen 'en twintig bepaald blijven. De bevestiging gefchiedde op den aden Maart, door D. W. VAN DEN BROEK,
W. KOOLIJA s overleed den 30ften /pril 1773.
„ Onder meer andere Keuren en Ordonnantien, die met
den aanvang van 't jaar 1756 gemaakt werden, was de voor
welke betrekking had tot de lsfttrantie en-namtledi,
Avarijen (*) : voorts eene nadere ordonnantie op de
Scheepskranen , enz.
„ Op den tollen 3anuarij werden de wetten , voor het
befluur der Waaifche Kerken, in eene bekwaame orde gebragt, en eioor de leden van die gemeente goedgekeurd.
Op den gewoonlijken tijd van de verandering der Stads Regee('r) „ Zie tweede veolg der handy, h]. 89."
-

,

,

AMSTERDArISC°E JP,.+,P.OErrt

.

417

geering, [te veeeten den eerften Februarij,] werden als
33urgenteesters verkoozen,
Mr. GP.RARD P RNOUD A'Ir. CORNELIS HOP,
ei]
IFiASSEI.AAR,
Mr. DANIEL DE D EIT.
Mr. EGIIER ' DE VET

I

'IEMM1 K,

Weinige dagen daar na, en wel op den iSden der maand
Februarij, zijnde de Algemeene Dank- Vast- en Bedendag,
gevoelde men zo wel alhier als in de meeste plaatfen van
j\'ederlcrnd, des morgens omtrent agt uuren, eene aardbeeving, die niet weinig 1chriks veroorzaakte , voor all' in de
kerken, en bijzoiiderlijk in de .Lutherfche Oude Kerk, , alwaar, behalven de beweeging die men duidelijk aan de
kerkkroonen ontwaar werd, nog een valsch gerugt van
brand in de kerk verfpreid werd; doch het behaagde cie
Voorzienigheid, alles zonder verdere onheilen te doen eindigen :_ ter gedachtcnisfe daarvan is kort daarna , door den
Heer IIOLTZIIrY, een zinnebeeldige penning vervaardigd.
Den loden van de maand October dezes jaars overleed,
in den ouop deszelfs Lustplaats Watervliet onder
derdom van ruim zes- en zestig jaaren, de \Vel Ed. Gr.
Achtb. heer GERRIT CORVER, Heer van Velzen enz. enz.
0 1) dan 28flen Vanuarij 1757 werd door de Heeren
van den Gerechte eene nieuwe Ordonnantie gemaakt ,. betrekking hebbende op het gedrag der Acteurs en Actrices
van den Schouwburg (*); en door de nieuw aangekomene

Ytlzen,

._

„

1-Ieeren Burgemecsteren
Mr. EGrERT DE VRY
Mr.

TEIARIINK,
PIETER RENDORP,

3Unij,

WILLEM CIDEON DEUTS,

obiit 27

Mr. JAN PAP7lST SLICHER
in deszelfs plaats , en
JAN CALKOEN.

April het recht van Exue met Londen
niortificeerd (t). Op den 28{ten van de maand junij vie r werd 01) den iaden

den de Wel Ed. Cr. Achtti. I-1eer Burgemeester Mr. cE2Mevrouw BESTEK. rn:van hun huwelijk zeer
luisterrijk, op de zaal van liet O. Z. Heere j ogencent.
„ De plaatfen van de overledene Ed. Manhafte Heeren
Colonellen, DANIEL VAN I1E"\GEL en JACOB DU PEII;OU
JANSZ. werden, door den Ed. Manhaften Krijgsraad, op
RIT HOOFT, en deszelfs Gemalin,
LOOPEN , de vijltigíle verjaardag

eeII

„ (*) als boren, bl. 149. (t) al, Loven, bl. 223."

418

J.

K.o K

den 24{ten van de maand Augustus, vervuld, door het
verkiezen van de Ed. Manhafte Heeren THEODOR Wi iANTS en HENDRIK BALAI IAZAR VAN AALST.
„ Op den Inden van de maand December werd alhier
stet Eeuwfeest van het Diaconie Wees1ntis plechtig gevierd ;
wordende op Zondag den asden in de meeste kerken dezer Stad, en bijzonderlijk door D. PLANTINUS in de
ZuiderKe rk , alwaar de kinderen uit dat huis hunnen kerkgang verrichten, een toepasfelijke Leerrede gedaan.
„ JOHANNES VAN SCHELLE werd in dit Jaar alhier beroepen: in het volgende Jaar werd zijn Eerw. beroepen te
Leiden, als Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, alwaar hij
weinige Jaaren daarna overleed: nog werd in dit Jaar beroepen D . DANIEx. SERRURIER.
„ Met den aanvang dezes Jaars zag men alhier te voor
komen de protesten van vege de Stad gedaan , in-fchyn
de zaak betreffende de Stad Haarlem, en derzelver ver
Vrouwe Gouvernante; ten opzichte van do-fchilmetd
Nominatie tot de veranderingen der Regeeringe aldaar,
waarin Amleldam, en anderen Steden de Stad Haarlem
onderfleunden.
„ Op den ^_4u1en van de maand 7anuarij 1758, werden
in den Ed. Manhaften Krijgsraad tien open{laande Capiteins plaatfen vervuld; by welke gelegenheid één der in
dienst tynde Luitenants tot die waardigheid verheeven,
werd.
furgemeesteren , zijnde de Ed. Gr.. Achtb. Heeren
Mr. PIETER RENDORP, Mr. GERRIT HOOFT,
Mr. GERARD ARNOUT
en
HASSELAAR,
Mr. DANIEL DE DIED,
vernietigden op den 261}en April het recht van Exue met
Luik , en den golfen Mei dat met Woerden (*).
Had
-

C) Na dat de Heeren 13urgemeesteren, op den r 8den April
1726, verklaard hebben , bereidwillig te zyn, om , des ver_
zogt zynde , dit Regt, In het toekomende , niet ieder Stad,
onder behoorlyke wedcrzydfche Al c van Martificatie, te wijlen vernietigen , is dit Regt, op het vervoeren van goederen
uit hoofde van erfenis , of op eenige dergelyke wyze verkree;en , uit de Bene Stad na de andere , niet verfcheiden Land en , Steden en Plaatzen vernietigd. De Heer Wagenaar geeft
'er ons in zyne Befcliryving van 4nnlerdanz Inde St. bi. iq.
eF le Lyst van op , zilus het jaar 1453 tot het jaar 1766.
telen
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„ Had de Regering dezer flad zig in liet voorige Jaar
de zaak van Haarlem aangetrokken , en zig daarin tegen
het hof verzet, denzelfden weg volgde zy in dit jaar,
toonende zulks ten duidelijkilen, met haar Advis ter
Staatsvergaderinge te doen inbrengen, wegens de vermeerdering der troupen van den flaat , waartegen 'linf eldani
zig met magt verzettede, eu ook moest verzetten, wilde
men het Concept van onzijdigheid , tuslcheti de oorlogende Mogendheden, Frankrijk en Engeland ter zee, en
tnffchen Frankrijk en Pruisfen benevens derzelver Gealli•
eerden, behouden, 't welk, behalve dat, nog werks ge
vermits Engeland en Frankryk, volgende-noegvrfchat,
oude gewoonte, als om 't írerkst, den (iaat elk tot zyne
belangens trachtte over te haalen; daar, wat zyde de Raat
ook kooze, zulks altoos ten nadeele van dezelven ver
moest. Dus hield men zig alhier, hoe zeer onze-firekn
koophandel en koopvaardij, door de afgunfiige Engelfchen
op een fchreeuwende wyze door rooven en fleelen ook
benaadeeld werd, gelukkig onzijdig. In de Jaarboeken
van dien tijd is ook met roem vermeld , en zal altoos
vermeld worden, het manlijke gedrag van Capitein t3ARINXDIA, die de doorzoeking van zyn onderhoorend Convooi,
aan twee Engelfche Oorlogfchepen, ondanks hunne bedrei
weigerde (*).
-gine,
`dat men in 't werk flelde, welke klagten. en aanfpraaken ook aan de Gouvernante gedaan werden , om de
roofzucht der Engelfchen met goede en 1 erke Convooijen
te keer te gaan, alles was te vergeefsch. Eindelijk verklaarde de Heer DE LARRY, uit naame van de Gouvernante , aan de Kooplieden, dat het de fchuld van H. K. H.
niet was, dat 'er geen redres kwam: voegende daarbij ; dat
het voor de Vrouwe Gouvernante was geworden een Poinct d'
Hon.
men voege uit deeze jaarboeken daarby
Schuttrop en 'Roermond. 1768.
De Staaten en Landen van den Koning van Pruisfen,
Lippe, Eyfenburg en Budingen. 1770.
Texel. 1773.
Bazel en Zuutplten. 1774.
Frieslnd, Gulik en Berg, Zweden, Ysfelein en Hulst. 1775.
Saxen- Gotlza en Sclriedazn. i6.
(*) Zie mijn Vaderlandscli Woordenboek, Iilde D. bl. g6g

enz. , aïwaar ik , breedvoeriger dan mijn be{lek Icier toelaat

deze naaken gemeld heb."
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Honneur, om in geen Egttipa,gie tea Zee te bewilligen , zon
vermeerdering der Landtrouren; en dat by de koot --deri
lieden niet dorst vlijen net de te in ave der fchepen en
goederen, door de Engelchen g noniczz: met welke redenen
zy zig moesten laaien vernoegen , en ondervinden , dat
het belang van den koophandel, waarvan de welvaart van
het Vaderland afhang, aan liet Point d' Honneur van II.
K. H. moest worden opgeofferd; te meer daar het waarachtig was, zo als de kooplieden H. K. II. te geinoet
voerde : „ Oorlogfchepen, Mevrouw, die alleen kunnen
„ ons redden."
„ Op den aGf}e[i Ytcnij onttlond er een hevige brand
in een Vewrmolcn , op één der Paden , tustchen de Raam
meerder fchriks en grooter verwoes--portenLidfc :
ting veroorzaakte echter het fpringen van de Kruidmnlen
Bollenburg op den OvertoomfcJien weg, vroeg in den mor
;enige Inenfchen kwamen-genvad14cuAst.
daarbij om, en anderen waren deerlijk gekwetst , leverende het gezicht , z van gelchroeide boomgin , als ontranlponeerde huizen , één der akcligfl.e vertooningen op.
„ Van de gebouwen dezer Stad moet alhier gezegd
worden, dat ce kerk van 't Cicilien K,00ster geheel weg
plaats daar van een nieuw ;ebcuw, die--gebrokn,i
nende tot een Comptoor van liet Convooi , gellicht werd.
De beroemde .Dichter. SYBRAND FEITFn[A , wiens werken
genoeg bekend zyn, Was alhier gebooren in de maand van
Deceu.ber 1694; by overleed op den I,,den Juny dezes
jaars.
„ Als Predikant werd in dit Jaar beroepen .Nlcor,AAS
TETTERODE; zyn Eerw. overleed den 27[len Febritarij
3773: nog werd in dit jaar beroepen JOHANNES. IkNOLDIS
TCK, RUDOL F' AREND TEN BRINCK, obiit. i75, SAMUEL
CLAVER, obiit 17í."
Algenaeene Catechismus voor de Nederland ;chePurger-9eugd,
l-etreklyk tot den Godsdienst, de Zedeleer, de Huislzoudelyke belangen en de Staatkunde. Te Utrecht , by de Wed.
J. van Schoonhoven, 175. IJehalven eer kort Voorbericht, Ioo bladti, in octavo.
enflcmmig met de op den tytel gemelde Onderwerpen
is dit catechetisch onderwys vierledig — liet vangt
aan met den Godsdienst, en levert, onder dat opfchrift,
eeIle

ALGEMEENE CATECHISMUS.

q.2;

Bene doorloopende ontvouwing van de voornaam [le leer.
flellige waarheden, naar de algemeen aangenomen begrip.
pen; met een aandrang van derzelver omhelzing door een
werkdadig geloof, blykbaar in de betragting van Gods
geboden; byzonder in God en den Naasten lief te heb
Allerhoogsten. In-ben,trvly.kigaden
een daaraan volgend gedeelte komt de Zeaeleer bepaalder
in aanmerking, en de Onderwyzer legt het' er byzonder
op toe, om den Leerling. de kennis der pligten jegens den
Naasten in te boezemen, hem op te leiden tot de betragting der wederkeerige pligten, en hem een indruk te geeven van 't geen hy omtrent zigzelven in agt heeft te
neemen. -- Vervolgens gaat by met den Leerling over
tot de befchouwing der Huislwudlyke belangen; hem aantoonende hoe men zig in zyn tydlyk beroep, en 't geen
daar toe betrekking heeft, behoort te gedraagen, zo met
opzigt tot liet Land zyner inwooninge , als met betrekking
tot zigzelven; om langs dien weg het algemeene nut, en
zyn byzonder welweezen ,, te behartige . Eindelyk
vestigt hy, in liet loathe gedeelte , het oog op de Staatkunde, om zynen Leerling, een algemeen denkbeeld van de
Staatsgetteltenis van ons Gemeenebest te geeven; hem te
doen opmerken, wat wy van onze Landsbeftierderen pligt:naatig hebben te wagten, en hoe wy ons ten hunnen opzigte hebben te gedraagen. Daarbenevens brengt by hem
voor den geest de opkomst van ons Vry Gemeenebest;
deszelfs redding uit eene flaaffclhe een hoofdige regeering;
de verpligting daar uit ontslaan; bet geluk dat wy onder
onze tegenwoordige regeerings vorm genieten, en de
voordoelen die daaraan verkuogt zyn. Hier onder moet,
gelyk hy ten laatfile toont, de Vryheid, die ons het genot
van alle de overigen verzekert, ons liet dierbaarf}e van
allen zyn; des we daarvoor, naar eisch der omflandigheden, goed en bloed veil hebben. By die gelegenheid
prent hy zynen Leerling in, dat de heiliglte van alle de
pligten, welken den mensch, na den Godsdienst, opgelegd Zyn, Is, DE LIEFDE TOT IIET VADERLAND.
,, Want, zegt hy, het Vaderland is, onder alle de mensch,, tyke maatichappyen, die geenc, in dewelke ons de
,, Voorzienigheid heeft doen gebooren worden, en aan
„ dewelke zy ons dus zelf verplicht en verbonden heeft,
door ons, onder deszelfs hoede, en in deszelfs Echoot,
te doen gebooren worden , opvoeden , veilig woonen en
al het goede genieten, dat zy vns, in deeze waareld
„ had
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„ had toegedagt. 't Is eerlyk fclloon en ziet, voor
't Vaderland, te f erven ! heeft reeds een Heiden ge„ zegt; en zouden wy Christenen niet een I leiden , in
„ deugd, evenaaien, daar wy eerre betere hoop, dan en„ kel voor dit loeven , hebben ? "
Men mag dit Gefclirift met regt noemen, een nuttig
Leerboek. voor Neerlands B&:rgerjeugd; dat neen aan dezelve
in handen kan geeven, om haar zodanige denkbeelden in
te boezetnen, die haar weezeulyk Godsdienitig en Deugd
kunnen maalces, en laar tot nutte Burgers vormen,-zam
die, in de bewustheid van het geen ze den Lande fchuldig
zyn, zig daardoor genoopt gevoelen om het hunne, (een
ieder naar zynen (laat,) tot 's Lands welweczen toe te
brengen. En hiertoe pryst het zig te meer aan , daar het
in geenen deele gefchikt is , om eenige fadic in Godsdienst
of Staat te ílyven; maar integendeel flrekt om eendragtigheid in aller gemoederen te bevorderen; bezeffende dat
twist en tweedragt, altoos verdervelyk zyn, zo voor den
Burger als voor den Staat; terwyl onze Staatsfpreuk, EEN
tiAAIT MMAGT, door alle tyden, behendig zal-DRAGT
gelden.
-

De Lucernis Veterum reconditis in Agro Neomagenfrum
Suburbano et intra oppidi pomnria effoslis, 1. FR. GaoNOVII, N. IIEINSII et J. sarETII EpiStola; ex autogra
phis edits'. Ncomagi e prelo A. van Goor, 1783. Absque prarfatione 55 pp. in octavo f. m.
p de ontdekking voeler eigenhandige Brieven van voorgeleerde Mannen, in de voorgaande Eeuw geOp
O
fihreeven, onder de nagelaaten Papieren van den vermaar-

dcn oudlieidkundigen Snietius, heeft een ervaaren beoefenaar der Oudheidkunde, uit de Familie, het niet ondienllig geoordeeld, eenigen van dezelven voor 't daglicl;t te
brengen: en wel inzonderheid zodanigen, die betrekking
hebben, tot zominige [tukken der Oudheid, welken om en
aan de [tad Nijmegen uit den grond gedolven zyn. Het
thans afgegeeven Stukje behelst eerre briefwisfeling tusfcllen
dc op den tytcl genoemde I keren, die voornaemlyk de
Lampen der Ouden betreft. Gene bedoelde nieuwe uitgave
van een Gefchrift van Fortunius Licetuar, over dit onderwerp,
gaf aanleiding tot die briefwisfcling : en by die gelegenheid
geeft Johannes Srnetit.s wel byzonder een verflag van zy-
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nen voorraad ten deezen opzigte ; 't welk ter ophelderinge van de verfchillende foorten en gedaanten der Lampen,
by de Ouden gebruikelyk, ílrekt. By dit hoofdonderwerp
komen wyders nog in deeze Brieven etlyke andere Letterkundige berigten , en vooral aanmerkingen, die de Penningkunde betreffen. En de Heer Uitgeever heeft het een
en 't ander nog met ophelderende aanmerkingen verrykt,
die den nafpooreren der Oudheid te ftade kunnen komen.
In foortgelyke Verzamelingen treft men , fchoon 'er veel
in zy , dat geese byzondere nuttigheid heeft , nogtans altoos verfcheiden byzonderlieden aan, van welken men met
vrugt gebruik kan maaken. En zo is 't ook met deeze
Brieven geheld; des het te hoopen zy, dat eene gunftige
ontvangst deezer Proeve den Uitgeever zal aanfpooren ,
om , gelyk by betuigt als dan genegen te zyn, voort te
vaaren , met ons de opmerkzaamíle Brieven, uit dien tot
nog verborgen Papieren-fchat, mede te deden.

Leven der Nederland/die Dichteren en Dichteresfen, uitgegeeven door het Genootfchep, ter Spreuke voerende, Kunst
word door arbeid verkreegen. lerfie Deel. Te Leyden,
by C. v. Hoogeveen jun. en C. Heyligert, 1782. In gr.
octavo.

et bovengenoemde Genootfchap, meermaals geraadlipleegd
hebbende, over eerre byeenzameling van leerzaame Leevensbefchryviugen onzer vermaarde Nederlandfche Dichters en Dichteresfen, heeft cindelyk de hand aan
't werk gelagen om zulks kragtdaadig te bevorderen. • Ten
dien einde is 'er bepaald , 's jaarlyks , vier Dichters , zonder
onderfcheid van oude of hedendaagfche, uit te kiezen, en
een zilveren E 'rpenning toe te zeggen, aan den geenen ,
die eerie Leevensbeichryving van éénets deezer Dichteren
inlevert , welke uit de ingeleverde Stukken , boven anderen, de onpartydige goedkeuring der daartoe gecommitteerde Leden wegdraagt. Gemerkt men in deezen beoogt, niet
flegts de nieuwsgierigheid te voldoen, maar der Dichtkunde weezenly k dientlig tezyn; zo vordert ,men nok zulke Levensbefchrvvingen , die daartoe kunnen firekken. „ Men
zal," zegt hierom het Genootfchap, (in de uitfchrvving,
agter de Voorreden voor dit Eerfte Deel geplaatst,) s ,
„ Men zal voor Beene Leven^hefchrijving van zodanig
„ Dichter houden , alleen een historifche Befchrijving van
V. lLEL. ALG. LETT. NO. 10.
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's Mans afkomst, geboorte, beroep, inborst, zeden,
„ flerven en diergelyke zieken ; mier de vereischte Levens„ befchryving zal ook dien Man moeten doen kennen
„ als Dichter, zy zal deszelfs \Verken van geest en ver„ nuft, zyne dichtkundige werken vooral, moeten aenwij,
zen ; onderzoeken , welke Poort van dichtbof voornaeme„ lijk zyne zaek was , en waerin -hij 't meeste heeft uit.
gemunt; zij zal de bij zijn leven gebeurde omltandig,
„ heden , eenirae bet rekking op zijne dichtwerken hebben„ de, of tot beter vertand van dezelve kunnende die,, tien, moeten ophelderen; en in 't algemeen in (tact
„ moeten zijn, om onzen Landgenooten hunne Dichters,
„ ter navolging en vermijding , in hunne fchoonheden en
,, gebreken te doen kennen," Van deeze inrigting ziet
men, in dit Eerite Deel, aativanglyk al gewenschte vru5
ten; daar het ons een drietal van zodanige Levensbefchryvingen verleent, die, naar het voorgetelde Plan, met veel
j,eurigheii en oordeel uitgevoerd zyn , en ieder vergezeld
gaan van eene welgelykende afbeelding des beft breven
Dichters.
In de eerfee plaatfe ontmoeten we, het Leven van PHIIP VAN MARNIX, Heer van St. Aldegonde; wiens lotgevallen ons de Heer YoJiannes Prins ontvouwt, terwyl by
ons hem leert kenden , in zyne onderlcheidene hetrekkingen van Staatsman, Schryver en Dichter. Een Man , die
zo veel aandeels had, in de voorvallen hier te Lande in
zyle dagen; zig en mondling en fchriftlyk bevlytigde om
den Lande dienftig, en tevens der aankweekinge van Weetenfchappcn bevorderlyk te zyn ; geeft onzen Schryver Be
Itof, die by in eene zeer goede orde weet te-neruim
fchiften en te fchikken; in diervoege dat by ons een leerzaam verflag van alles verleent. Gekhied- en Letterkunde
beiden ontvangen hier voldoening; en verfcheiden byzonderheden, zo raakende 's Mans leeveusloop, als betreffende
zyne fchriften, ontvangen hier eene duidelyke en welgegronde opheldering. ---- Uit het hier bvgebragte kan
men opmaaken, dat de Heer van Marnix, fchoon grootex
Staatkundige en Godgeleerde, dan Dichter, egter, in zynen tyd hefchouwd zynde, voor dien tyd uitmuntte in de
beoefening onzer" Ne ?.erduitiche Taal- en Dichtkunde,
vooral over Schriftuur?yke onderwerpen ; waarvan zyne
Pfalmberyming inzonderheid ten getuige (trekt ; welker gebreken en fchoonheden cie Ileer Frins ons oordeelkundig
voordraagt.
De
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De tweede perfoon ,wiens leevensbefchryviiig men ons hier
mededeelt, is de Heer SYBRAND FE1TAMA; een onzer agtenswaardi'ge Dichteres , van wien de I leer ;dan de K uyff
ons een naauwkeurig berigt verleent. 's Mans leevenswy
perfoon van oefening, buiten Benig openbaar-ze,alsn
fchitterend bewind, zou den Leevensbefchryver ten aanzien van zyn gedrág, weinig ttof e aan dc hand gegeeven
hebben ; was Let niet, dat de werkzaame aart van den
Heer Feitaind hem gelegenheid gave, om hem ook van die
zyde af te maaien, en een berigt hier van in zynen leevens.
loop in te v'legten. Hy komt ons, gelyk de Heer de Kruf.,
Ziet gezegde deswegens te fumentrekkende, zig uitdrukt,
voor, „ als een verdienttelijk geleerde, die, door onver„ moeide oeffening, het verfland befchaafd, den geest met
„ kennis verrijkt hebbende, de verkreegene kundigheden ,
„ op eene voorbeeldelijke wijze, ten dient'e van anderen
„ heeft aangelegd, en door deeze nuttige werkzaamheid,
zip wel itls door een beminnelijk en deugdzaam caracter,,
eener loffelijke nagedagtenisfe bij zijne verpligte Landsgenooten waardig is." Om hem uit zyne Schriften , waar
gewag gemaakt is , als Dichter te-vanizyelsop
beoordeelen , heeft men hem, zo als de Heer de Kruyff
doet, onderfcheidenlyk, als Vertaaler, eri als oorfpronglyk
Dichter, te befchouWen. Hierom vestigt by eerst het oog
op 'S Mans Vertaalingen ; die, fcnoon niet vry van eenige
gebreken, hem egter grootlyks tot lof verlirekken; zo dat
men reden hebbe om zig te vereenigen met die Kunstregters,
welken hem, als eene juisten, kttnftigén, fierlijken en
recht Dichterlijken Tolk, ter navolging hebben aange„ prezen." Onze Leevensbefchryver den Vertaaler dus onpartydig getoetst hebbende , f]aat met dat zelfde onzydige
oordeel den oorí^ronglyken Dichter gade. Na opgemerkt
te hebben , hoe moeilyk het vaile , verdienílen van dien
aart Tuist te weegen, fielt by ons den Heer Feitrrna, als
ootípronglyk Dïchter, voor, als iemand, „ die ttieer naar
den kant des bedaarden oordeels dan eener vindingrijke
, verbeeldingskragt overhelt." Eh wy tw' felen niet, of
men zal, wanneer men des Dichters oorfpronglyke werken
oplettend nagaat, zip gereedlyk vereenigen niet de welgewikte geda;ten van den Heer de Kruyff,, daar by 'er zig
verder dus over uitlaat.
„ 's Nlans meeste Dichtflukken zijn bettand tegen den
hccrptlen toets des verllands , doch treffen weinig, en inaten de ziel in Bene zagte kalmte; zelden voelt zich de verGgz
won-
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wonnen Leezer in eene ftreelende verrukking wegvoeren,
zelden klimt de meesterlyke toon des Dichters tot eene ver
maar nog veel zeldfaamer tevens wordt-hevnfloutid,
de gezonde rede liet aanftootlyk flagtoffer des ongebreidelden vernufts.
„De Zinnefpelen, in wier fchikking anderzints vrij wat
fmaak fcliijnt door te ftraalen , moeten in het oog des kun
dit onzijdig vonnis wettigen. De zinnebeel--digenLzrs
dige perfooncii zyn met oordeel uitgekoozen, de taal van
elk is natuurlijk , doch bijna nergens zo treffende, dat onze hartstochten beurtelings met den fpreeker verwisfelen, en
deezen , als 't ware, duor 't gevoel doen kennen. Het zel€de heeft plaats omtrent de Bijfchriften, van welke veelen
die kragt, die fioutheid, die verrasfende fchoonheid misfen,
welke ter vergoeding kunnen !trekken eener ongewoone
kortheid, en in den zinnerijken Brand met zo veel rechts
onze verwondering tot zich trekken. Wij vinden dus in
Feitama's dicht(Iukken meer voedzel voor het verfland dan
voor de verbeelding; en dit is zekerlijk een gebrek, doch
een gebrek over het welk de Leezer zich met minder recht
fchijnt te moogen beklaagen , daar eene bevallige zwier
geenc plaats voor de verveeling open laat, en de aangenaame klanken eener vloeijende Poëzije den geftreelden geest
voor eene onverfchillige kwíjning beveiligen.
„Feitama dus, wiens (tukken meer juist dan treffende.,
meer vloeijend dan verheven, meer behaaglijk dan verruk
zijn, is, over het geheel befchouwd, zijner ver-kend
niet onwaardig, fchoon de verdienften-kregnachti
des oorfprongelijken Dichters, naar ons oordeel, die des
kunftigen Vertaalers niet kunnen evenaaren."
Ieder,deezer Leevensbefchryvingen is met den toegezegden zilveren Eerpenning bekroond; en men heeft, met
derzelver openlyke afgifte, 'er nog eene derde Leevensbefchryving bygevoegd; welke dezelfde Heer de Kruyff,
zonder uitzigt op den Eerprys, uit belangloozen yver
voor de kunst in 't algemeen , en den voortgang deezes
Werks in 't byzonder, aan 't Genootfchap gefchonken
heeft.
De Perfoon, ons in dit derde Stuk voorgedraagen , is de
beroemde ARNOLD HOOGVLIET, wiens wis(Plvalligen leevensloop in zyne eerfte jaaren, en gevestigden (tand in 't
!eater beloop zynes leevens, de Heer de Kruyff ons beknoptlyk voorfielt ; geevende wyders eene uitvoeriger befchryving van hem als Dichter, met de beoordeeling zylier
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tier werken. By manier van Inleiding gaat onze Vader
tegen, het hoonende verwyt ,-landícieAuthrmkg
dat onze Landaart, byna geheel van vernuft en fmaak
verflooken , ter beoefeninge der fraaije letteren of lchoone kunflen ongefchikt zou zyn; en by beroept zig einde
anderen, op den Heer Hoogvliet; die met regt-lyk,onder
gelteld mag worden , onder de zulken, „ die ten roemrij„ kdn getuige ftrékken, dat in dit gelukkig Nederland,
„ waar alle geleerdheid, alle kunflen welig bloeijen, ook
„ edele vernuften, verheevene Geesten, rechtíchaapene
„ Dichters, gebooren worden." Met liet berigt van 's
Mans burgerlyke lotgevallen vereenigt by een verlag van
de onvermoeide poogingen, welken de jonge Hoogvliet,
door eenige Kunstvrienden genoopt, aangewend heeft,
om zyn natuurlyke vermogens door oefening uit te brei
toont ons verder, hoe deeze Dichter, fchoon-den;
zomtyds door tegenheden gefluit, egter, na verloop van
oenigen tyd, zig weder, door liefde voor de Kunst, tot
liet hervatten van zynen dichterlyken arbeid, liet beweegen. De Heer de Kruyff verleent ons, by de melding van
't geen hier toe betrekking heeft, de volgende kenfchetfe
van deezen eerenswaardigen Man. „ Een hart,
vatbaar voor de verhevene aandoeningen van liefde ,
medelijden en goedwilligheid, gevormd tot de beste
„ deugden des gezelligen levens, en gepaard met een
„ vriendelijken, zapten, vrolijken, fomtijds driftiger,'
„ maar altyd befcheiden, altijd oprechten inborst-, ziet
„ daar het beminnelijk hart. .Ene ziel, gefchikt tot on„ vermoeide werkzaamheid, verfierd met de uitmuntendfie vermogens, en verrijkt met een fehat van nutte
„ kundigheden; ziet daar de edele ziel. Een gedrag on„ bevlekt door laage of fchandelijke misdrijven, ingerigt
naar de $rengfle wetten der tnaatigheid en regtvaardig„ heid, maar bovenal eerwaardig door mannelijke Gods.
„ vrucht; ziet daar het Christelijk gedrag; ziet daar den

gebeden Hoogvliet."
Wat wyders zyn character als Dichter betreft, het mee
\Verken zyn eigen vinding; buiten eenige-rendlzy
weinige kleene ftukjes , heeft men flegts één door hein ver
Werk; te weeten de Feestdagen van Ovidir s ; en , om-tald
hein in zyne Dichterlyke bekwaamheden te beoordeelcn,
verdient eigen Werk den voorrang boven eene Vertaaling.
Als men hem uit het laatfte wilde beoordeelen, zou men,
gelyk de Heer de Kruyff toont , juist geene gttnftige gedag(g 3
ten
„
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ten van hem opmaaken; hoewel verfcheiden zaamen:oopen.
de omilandigheden nog al merkelyk zouden dienen, om het
deswegens te vellen vonnis te maatigen, en liet zelve een
gun(liger voorkomen te geeven. Dan met dit alles is het
zeker, dat Hoogvliet, met een rvl, vernuft, eene floute
verbeelding en moedige kunstdrift' bedeeld, beter gefchikt
was, voor eigen Werk, dan voor Vertaaling; men moet
hem des , vooral, als een ooripronglyk Dichter beodrdeelen. En hierin komt dan, wel byzonder, zyn hooggefchatte Dichtwerk, de Aartsrader ALraham, in opmerking;
waartoe de Heer de Kruyff zig ook, :net reit, voornaam
bepaalt. — 't Is hun, die zig op de Dichterlyke-lyk
Oordeelktmde toeleggen, overbekend , dat de Kunstre.gters
het onderling niet eens zyn , of men den laaitsvader Abrakam al of niet voor een Heldendicht te houden hebbe. Men
begrypt ligtlyk, dat de beflisiing hiervan grootlyks afhangt
van de hepaaling van een Heldendicht; 't welk dan ook
onzen Schryver vooraf hier op doet Hills flaan. Zyns oordeels is de bepaaling van den Heer Rhynvis Frith , ( wiens
Verhandeling, over de vereischten van liet Heldendicht (x),
(by in 't geheel grootlyks aanpryst,) de beste. Volgens
deeze is liet Heldendicht, liet verhaal van één, groot , gelied, en waa7fchijnlijk bedrijf eens. dooi luchtigen Perfoons in
deftige Ve,fen. De Fleer de Kru)f, dit Dichtftuk aan deeze bepaaling toetzende, vindt dat liet zelve zeer wel aan
de hier voorgetlelde vereischten voldoet, uitgenomen in
liet tereischte van één bedryf, of der Eénheid. Nademaal
dit nu een hoofdvereischtc is, 't welk, volgens alle kendigen, noodzaaklyk in eene Heldendicht plaats moet heb
zo maakt 'Cr onze Schryver werk van , om •dit nog-ben,
nader te onderzoeken; te meer, daar zommigcn bewceren,
dat de E nheid hier ook in agt genomen zy. Dan een
onpartydig onderzoek fpreekt dit tegen , en leert ons, gelyk de Autheur toont, dat de Eénheid hier waarlyk ontbreekt, 't welk ons ook den zogenaamden knoop en de
ontknoopiug doet misten ; en dat liet fink geen helden
kan heeten (1-). Volgens een geloofwaardig berigt-dicht
heeft de Heer Boogvliet zelf, in laatere dagen, erkend
„ dat
(*) Men zie een certïhg van deeze Verhandeling in onze Al;
raderl. Letteroef. IV. Ii). bi. .)-5)5.
(+) Men vergely°ke de Aanmerking ir, .„c Al es:. ITad. Let,
L D, b?. gir.
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„ dat zyn Dichtf'uk geheel niet beantwoordde aan de re„ gelen van het Heldendicht:" 't welk deeze uitfluiting
te minder bezwaarlyk maakt. --- Mogelyk denkt -de
een of ander, dat het der moeite niet waardig zy, hieromtrent zo veel onderzoeks aan te wenden; en zulks noopt
den Heer de Kruyf, ten einde van dit onderzoek, te tooinen, dat het van een weezenlyk belang is; en dit gedaan
hebbende, befchouwt by het dichtftuk uit een ander oog
betrekking tot de uitvoering der byzondere dee--punt,me
len. In de befchouwing hier van brengt by ons deszelfs
fchoonheden onder liet oog; niet eene nevensgaande aanmerking over eene al te,onbeteugeide verbeeldingskragt, waar
Dichter iiiet geheel vry te ffreeken is. Uit al het-vandie
^voorgeftelde maakt by ten laatlie dit belluit op: ,,,Dat de
„ fibraham van Hoobvliet , fchoon gebrekkig ten aanzien
der regelen van het Heldendicht, en, in zyn geheel , voor
„ beteren aanleg vatbaar, fchoon tevens nicer of min ont„ iierd door Benige weinige feilen van eenen anderen aart,
bijzonderlijk zulke, welke uit Bene al te levendige of
„ niet genoeg beteugelde verbeelding beuren oorfprong hebben , echter met dit alles een zeer verdienllelijk werk is,
rijk in veclerleije kunstieraaden, en vooral uitmuntende
„ door eene keurige verfcheidenheid van meesterlijke dicht„ tafreelen, in welke de waare poetifche íchildering met
„ alle haare fchoonheden te vinden is."
De Heer de Kruyff, dus (les Dichters voornaamfte Werk
getoetst hebbende, agt het niet noodig 's Mans verdere
Stukken byzonder in opmerking te neepien. Van meer gewigts oordeelt by het, beknoptlyk voor te draagen, waarop
het inzonderheid aank mt, om een Dichter juist te leeren
kennen , en den waaren grond van deszelfs zwakheden of
verd•ien(en na te fpooren, 't welk by dan vervolgens op
den Ileer Hoogi'liet overbrengt. „ Alles te faamen
„ genomen, (ze g t by daarop,) kenmerkt ons Hoogvliet
„ als eeuen Dichter•, die, cv t de natuurlijke kunstvermo„ gees betreft, volkomen ter beoe$fning der poëzije was
toegerust; — wiens liefde voor de kunst en werkzaa„ me ijver deeze groote gaven evenaarden; wier
„ ook door meer dan gewoone vorderingen de roem van
„ een verdien(Ielijk D'c^iter toekoomt; - — maar die, zo
„ door liet genus eener geletterde opvoeding, als in laate„ re jaaren door de lasten en zorgen van zijn tijdelijk be.
„ roep, zich niet genoegzaam in de theorie en onderhoori„ ge wetenfchappeus heeft kunnen oefenen, en hierdoor
U74
r, ee-
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„ eenigzins beneden dien rang gebleeven is, tot welken hij
„ door zijne uittieekende talenten verordend fcheen."
Begeert men hiernevens Hoogvliet by den voorgenoemden
Feitam2 te vergelyken, dan zal men, zegt onze Autheur,
bemerken , „ dat Hoogvliet juist aan de tegenovergeflelde
zijde van Feitama behoort geplaatst, en eer wat al te
„ levendig, al te fpcclende, dan te kwijnend of te flauw
genoemd kan worden , fchoon geenzins in die maate ,
dat 'er, over 't geheel, een zwak ver(tánd of gebrekkig
„ oordeel in doorftraale."
Ten flot merkt de Heer de Kruyff nog aan, overeenkomfig met het geen by in zyne Inleiding reeds voorge(Ield
hal , dat dit meermaals het lot der Dichtkunde in ons Vaderland is , dat onze Dichters , even als Hoogvliet, dien
trap van volmaaktheid niet bereiken, tot welken zy zig
door een gunffiger noodlot hadden kunnen en moeten verheffen. Onze gefteldheid, als eene handeidryvende en
werkzaame Natie, brengt hiertoe, gelyk by vervolgt, het
Naare aan; en wy kunnen dezelve zekerlyk, als tot's Lands
welzyn noodig, niet opofferen. „ Maar zo veel kunnen wij
„ echter, (zegt hij eindelijk,) behoudens de algemeene
„ belangen, we.nfchelijk noemen, dat, te midden van een
„ drukkenden handel, onder het aanwinnen van fchatten,
onzen braaven Landsgenooten altijd fmaaks genoeg moge
bijl lijven, om de gelukkige geesten , welke van tijd tot
tijd onder hun gebooren worden, door eene edelmoedige
erkcntenisfe, in hunne loffelijke pogingen te begunfligen,
des noods verdienflen uit het ftof op te heffen, en langs
„ dien weg, bij den bloei der letteren, ook de eere des
lieven Vaderlands te helpen bevorderen."
Beide deeze Stukjes van den Heer de Kruyf zyn doorvlogten , met oordeelkundige aanmerkingen over de Dicht
als zo veele Lesfee zyn , welken vooral den-kunde,i
jongen Dicliteren, op veelerleic vyzen, te ílade kunnen
komen.
Lofzancen in Pro fa voor Kinderen, door den Heer w. E. Dr. prn.
PoNCnER . ten gebruike 2ynter Kinderen , v,it liet En,gelseh vertoad. Te Utrecht, by de Wed. J. v. Schoonhoven 1783.
In octavo 75 bladz.

verzameling van gemoedeltiyke alleenrpraaken, of ílichE erie
telvke gefprekken, dienende om het tedere hart der Jeugd

vroegtydig op te leiden, ter verheerlykinge van den Allerhoog-
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hoogl'cen. Ze zyn in pron., doch in ee i dichterl' k in u y 1, ge
zeer wel gefchikt is , om de a: nd gt t " er--lèhrevn,di
heffen; en de befchouwing van het zigtfyke dient Geeds, om
de Jeugd de onzigtbaare hand des Albeftierders, in -a, het
gel'chapene, gade te doen flaan; en haar dus dankbaarheid ,
eerbied, vertrouwen enz. in te boezemen; waartoe alle deeze
Lofzangen bevorderlyk zyn. Tot Bene proeve hiervan ftrckke
de volgende.
„ Aanlchouw den herder der kudden, by draagt zorg voor
zyne fchaapen; hy geleidt ze, langs heldere beeken; by
voert ze naar vrugtbaare weiden; zyn de jonge lammetjes
moede, hy draagt ze, in zynen arm; dwalen zy van de kudde af, hy gaat ze opzoeken, en brengt ze weder.
„ Maar wie is nu des herders herder? Wie draagt zorg
voor hein? Wie geleid hein , langs den weg, dien by gaan
moet? En, wanneer by afdwaalt, wie brengt hens dan to
'•2

rug God is des herders herder; God is de herder en hoeder
van ons allen; en by is 't, die, voor allen, zorgt. be ge
aarde is als zyne fchaapskooi; wy allen zyn zyne kud--hel
de; en elk kruidje, elk gras(cheutje des velds, is het voed fel, dat hy ons heeft toebereid.
„ De moeder bemint haar teeder kroost, zy brengt het op,
tusrchen haare knien , en onderhoudt deszelfs lichaam, niet
voedfcl; zy Iterkt deszelfs geest, met kennis; wanneer het
ziek is, dan koestert zy het, met de teederlle zorg; en zy
waakt 'er by als het flaapt. Hem vergeet zy geen oogenbilk.
Zy leert hein 't goede te betragten ; en zy verblydt zig daad
lyks , in zynen voortgang.
„ Maar wie is nu 's moeders Vader? Wie is liet, die haar,
met liet goede, fpyst, die over haar, niet do teederl'te zorg,
waakt, en haar geen oogenblik vergeet? Wiens arm Rrekt zig,
over haar, uit, om haar tegen alle kwaad, te befchertnen?
En, wanneer zy ziek is, wie geneest haar dan
„ Het is God, die 's moeders Vader, ja, die onzer aller
Vader is, want by heeft ons allen gemaakt. Alle de menfchen, die, in de wyde waareld, leeven, zyn zyne kinderen;
by bemint ze allen , en by is , over allen, goed.
„ De koning regeert zyn volk; hy heeft een gouden kroon,
op 't hoofd, en de koninglyke Icepter is in zyne hand ; by zit
op den throon, en zendt zyne bevicelen uit, zone onderdaanen
vreezen, voor zyn aangezigt; doen zy wel, dan befchermt by
ze, en doet hun goed; maar wanneer zy kwaad doen, dan
legt by hui) firaflèn op.
„ Maar wie is nu des • Konings 0tiperheer? Vie bevvee':t
hem , wat hy doen moet? Wiens hand is uirgellrekt, om hem ,
voor alle gevaaren, te behoeden? En wanneer by kwaad doet,
wi ltratt hem dan ?
„ God
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„ God is des Konings Opperheer; zyrle kroon is (amenge_
field, uit de ftraalen des lichts, en zyn troon is, boven de (terren. Hy is de Koning der Koningen, en de. Beer der Heeren;
zyne heerrchappy is, over alle de waarelden, enr't licht zynes
aanfchyus , over alle zyne werken.
God is onze Herder, daarom zullen wy hem navolgen;
God is onze Vader, daarom zullen wy hem beminnen; God is
onze Koning, daarom zullen wy hein gehoorzaam zyn.'
,

Nieuwe Dichtproeven van liet Dichtlievend Genootfchap, ter fpreu_
ke voerende: Volmaakter door den tijd. Te Utrecht, by H. v.
Otterloo, 1782. Behaiven de hoorreden, 184 bladz. in gr. octavo.
`jan dit Genootfchap hebben we reeds, onder den naam van
i1 engekdiciacen, eenti en andere voldoende proeve gehad (*)t
thans verleent het ons, onder den tytel van Nieuwe Dichtproe'en , weder eerre verzame'ing van Dichtftukken, behelzende
eerst eenige Bybel- en God^dicnflige Stoffen, en voorts etlyke
Vaderla:idfche en Nlengelfloffen. Zy toonen dat de Leden van
dit Genoo:ich.ip niet verflaauwen in hunnen arbeid, en op een
goeden weg zyn, om heeds nog meerder vorderingen in het
Dichtkundige te maakes. Tot een final uit deeze' nieuwe
verzameling verlirekke de vol,ende voorflelling van de betame.
lijkheid van den Godsdienst.
-

Gewaande vrijgeest, Haaf van uit, verblindde Reden!
Verachter van het woord van God!
Ontzinde trotsaart! die den Godsdienst (nood hefpot!
Die Rijken wanklen doet door uw verpeste zeden
Gij waant dat gij de Reden eert ,
En durft der Christnen leer als redenloos verdoemen
Hun Godsvrugt dwveeperij , een fchaadlijk fleizel noemen;
Hun heil een hersfenfchim, hun 'door bed'og geleerd.
Vernteetle ! geef gehoor! uw waan heeft u bedrogen:
Gij zijt 'goor 't licht der Reden blind;
Daar gij den plicht verzaakt die u aan God verbindt.
Ruk los, rampzalige! de windzlen voor uwe ooggin:
Verwerp uw dwvaaze zedenleer;
Leg uw vooroordeel af; bezie de onwrikbre gronden .
Waarop elk reedlijk mensch door Reden wordt verbonden,

Tot dien verheven dienst aan 's lvaere.ds Opperleer
Heeft
`) 7.c . lg. i'ed. L tte.o_f. 1. D. b'. cry.
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Heeft God niet aan den mensch een eedlen geest gegeevrn?
Wiens denkvermno gen , wel bejïierd,
Zijn naauw begrensd verf and met kundigheên verfiert
Waardoor zijn kennis en zijn glorie word verheven:
ya, geeft God niet de denkingskracht
Een ingedrukt befef vara een oneindig wegen?
En in 't geweetenboek een wet om Hem te vreezen,
Die hem ook leert wat loon de deugd en de ondeugd wacht.
Wat vordert dan uw plicht? daar zulke rijke gaaven,
o Mensch ! aan u zijn toegedeeld.
Bewooner van liet Plof! rijs op, befchouw uw beeál!
Zult ge uw vermogens Hechts aan nietigheén veiflaven?
Dit was uw 's Maakers oogmerk niet.
Zout ge uw bef'enuning dan zoo roekeloos verkeeren?
Wat dwaasheid ! ... zoek veelliefst uw' Schepper se vereeren ;
Dat in den Godsdienst juist naar zijnen wil gefchiedt.
Dan , niet alleén de geest, maar 't lighaain, elk der leden,
't Gebruik daarvan den mensch verleend,
Hun famonflel, de band, die 't met den geest veréént,
Leert hem een hooger kracht bij 't licht der zuivre Reden.
En doet de dienst van 't hoogfle Goed
Den Mcnsch niet boven'tflof —en uw verbeelding — rijzen:
Daar dees hem de aardfche ramp doet aanzien als bewijzen
Van 't eindloos zalig lot voor 't deugdgezind gemoed?
Undankbre! kunt gij dan den dienst van God vesfmaaden l
Hij fdronk zijn goedheid u zoo mild.
Schaam u , dat ge al uw heil, God tergend, loos verfpilt !
Keer met beren»' te rug ; verfoei ulne euveldaaden:
.11por wat de Reden u gebiedt!
Dan zult ge rasch van God en zijnen dienst gewaagen;
Eer ge uwe onzaalge keus voor eeuwig zult beklaagen,
hi wanhoop, tandgekners en wroegend hart verdriet.
Of, zijt gij (nood genoeg om de eeuwigheid te ontkennen
Leer, uit voorzigtigheid, dan nog
Den Godsdienst hulde doen: wat nadeel hebt gij toch,
Zoo ge u op aard' vergeefsch aan Code leerdet wennen ?....
Maar — ijslijk denkbeeld! jclariklijk lot!
Zoo ge in uw' waan volhart, u willens laat verblinden:
dls gij het tegendeel , te laat, zult ondervinden!.
uw onheil zoog, en e:r den dienst van God!
1h.'.
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A. D. PHILIDOR, ONDERWYZIIQG IN HET SCHAAKSPEL.

Beoeffenende ottderwyzing in het Schaakfpel. In het Fransch befclrreeven door ANDRÉ DA -1CAN PHILIDOR. hertaald uit het
Hoogduitsch van s. t1. iWALf). Te ,dmfizerdam, by L. Groenewoud. Ingr. octavo 328 bladz.
NTadien dit fpel, meer dan alle anderen, de flerkfle oplettendheid vereischt, zo is 't niet vreemd, dat het zelve
één der bemind(Ie Spelen zy, voor hun die zig op Verllandsoefening toeleggen ; en dat ze 'er ter uitfpanninge gebi uik van
;naaken, wanneer ze voor een tyd ernftiger bezigheden ftaaken ; als zynde zodanig een Spel , waar in het Verftand bv.
zonderwerkzaam is, best gefchikt naar hunne heerïchende
neiging. 't Is waar, 't zou iemand in den eergen opflag
vreemd kunnen voorkomen, dat een Man van oefening, die
eerre uitlpanning zoekt, dezelve vindt in een Spel, dat op
nieuw infpanning van den geest vereischt; maar zo dra men
nagaat, dat zodanig een zyn vermaak vindt in 't geen z)n
Geest werkzaamheid geeft, zo zal die bevreemding verdwynen;
en men zal terftond begrypen, dat zulk een Spel hein meer
konne behaagen, dan een ander, waarin minder werkzaamheid
van Geest plaats heeft. Kaatzen, Balflaan, èn dergelyken,
die veel Lichaamsheweeging vorderen, zyn veelal de geliefde
Spelen van ,Menfchen , die aan een herken Lichaamsarheid gewoon zyn , zulks komt overeen niet hunnen gezetten aart; ern
even zo is 't tegenover1taande geval. Daar ondertusfchen dit Spel, zal 't recht naar de kunst gefpeeld worden,
zeer ingewikkeld zy, zo kan liet den Liefhebberen nier anders
dan aangenaam weezen,wanneer men hun de behulpzaame hand
biedt, om hen de voornaam[Ie zetten te leeren gadeflaan; en
te toonen, wat-tien, zo in 't aanvallen als in 't verdeedigen,
om wel te fpeeien, in agt hebbe te neemen. Hiertoe nu is
dit Gerchrift van den Heer Philidor, thans in 't Nederduitsch
gemeen gemaakt, byzonder nuttig; te meer daar by niet alleen
de zetten voorllelt, maar ook, als 't dienftig is, in nevens gaande aanmerkingen de reden, waarom zo en niet anders , vermeldt.
't Is ook nit dien hoofde , dat de Franfche Uitgeever der Honderd Schaakpartyen van den Heer Stamma (*) deeze onderr.g_
*ringen van den FIeer Philidor reeds boven anderen heeft aan
om dat dezelven ons leeren, niet alleen het ver--geprzn,
plaatzen der Rukken, maar te gelyk de reden, waarom bepaaldlyk op zodanig eetje wyze.
(*) Zie Nourelle waniere de jnuer aax Eelzc`es, felon: la methode de Sr.
s Tr AM MA Natif d' zilep, a Utrect , ehez J. v. Scllooulloven
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LETTER- OEFENINGEN
De Eijbel, door beknopte Uitbreidingen en ophelderend
Aenmerkingen verklaerd, door j. V. NUYS KLINKENBERG,
tl. L. M. Ph. Dr. en Predikant te A,iJledram. Vijfde
Deel. Te Amflerdan. bij J. Allart, 1782. Behalven het
Doorwerk , Soo bladz. in gr. octavo,

et geen wy van de nuttige inrichting dezes Werks,
H
voor enigen tyd, gezegd hebben (*), is ook op de
verdere. volvoering volkomen toepasfelyk; en dit vyfde
Deel trekt alleszins, om ons, in onze gunílige gedagten
deswegens, te. verflerken. Het behelst de verklaring van
drie Gefchiedboeken, dat van 7ofua, der Richte; 'en en van
Ruth. De Eerwaerde Klinkenberg deelt ons, by den aenvang, ene voorbereidende Verhandeling over ieder dezer
Boeken mede, in welke by ons een oordeelkundig verlag
verleent, van 't geen men omtrent ieder dezer Boeken in
't algemeen in aenmerking heeft te nemen; en waer in by
byzonder zyn werk maekt van 't geen liet tydrekenkundige betreft; dat, by het nagaen van 't beloop dezer'
Schriften grootlyks tot derzelver opheldering dient. Vero
der is de manier van leerzame uitbreiding op dezelfde wyze gefchikt, als liet voorgaende Ilael, dat wy gegeven
hebben; waerom wy 'er thans niet weder op ílille (laen.
Liever zullen wy ene foort van beknopte verhandeling
over de gelofte van cephta , welke zyn Eerwaerde op zyne uitbreiding van Richt. Xl. 30 ----40 laet volgen , hier
plaets geven; al, die 'zich, onzes oordeels, door hare be=
knoptheid en bpndigheid, aenpryst.
„ Men vraegt, (dus vangt by aen,) of jephta zijne
dochter in de daed , tot een brandoífer,, hebbe opgéofFetd? fommigen zijn van deze gedachten, en beroepeii
zich op de volgende bewijsredenen..
„ A. Op den inhoud der gelofte van Jephta zelve
", 30, 3t. Indien gij HEER de kinderen Ammons P 7fl
Jchelijk in mijne hand zult geven, zo zal het uitgdeude;
ci t
(l:) Zie 41g. l''rdcrl. L'u rocf. IV. D. hl. 559.
V.DEEL. ALG. LETT. No: 1l.
TH!
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dat uit de deur van mijn huis mij te gemoet zal uitgaen,
ais ik met vrede van de kinderen Ammons wederkoine, dat
zal des MEREN zijn, en ik zal liet offeren ten brandoffer.

Dan de 1 Iebreeuwidhe letter , welke de onzen door en
hebben overgezet, kan zeer gevoeglijk door of vertaeld
worden. Jephta wilde dan te kennen geven, dat hij het
eerfte, het welk hein uit zijn huis te gemoet kwam, aen
den uit t en zijnen dienst zou toewilden, of het ten
brandoffer opofferen , zo het daertoe gefc ;ikt was (*).
„ 13. Men redeneert Wijders uit de droevheid en ontroering van Jephta V. 35. Dit kan niet wel anders begreepen worden, zegt men, dan wanneer men onderfteld,
dat hij zich verbonden hadile, om zijne dochter in de
daed up te offeren. llaer tot den dienst des HEEREN,
en tot eeuen ongehuwden •llaet, te veroordeelen, was geene zaek, om 'er zoo zeer over te treuren. — Dan ,
men herinnere zich, dat zij eene eenige dochter ware.
-- Men denke zich in, in het eigen geval van Jephta. Hij was een Israëliet, voor welken het uitfterven van
zijn gellacht zeer gevoelig wezen moest. Hij was nu een
ter, en zijne rechtmatige blijdfchap
zegepiaelendvinn
over,
werd, op het aller- onverwachtst, en op de onaengenaemfle wijs , .ver(loord.
„ Wij voor ons voegen ons bij die genen, die meenep
dat de gelovte van Jephta hier in beflaen hebbe, dat hij
het eerste, het welk hem, in zegeprael wederkeerende,
uit zijn huis te gemoete kwam, den HEERE zou toewijden: zo het een rein dier was, ten brandoffer opofferen,
zo het een onrein dier was, op de behoorlijke wijs losfen,
en, zo het een mensch was, tot den dienst des HEEREN
afzonderen. Hij zag te laet zijne onbedagtzaemheid.
Toen het zijne dochter was, werd hij geweldig ontroerd,
en wist aen zijne gelovte niet beter te voldoen, dan door
haer, uit welke zijn huis en gedacht moest gebouwd
worden , tot den ongehuwden flaet te verwijzen, om hier
nantfche leven, buiten den Echt, als eerre geheiligde
maegd, door te brengen. Niet, dat God heilige mag.
den, in zijnen dienst, verordend had; maer Jephta wist,
in
(*) Hierom heeft zyn Eerwaerde dit laetfe gedeelte van vers
;i ook aldus uitgebreid, „ dat Zal des HEREN zijn, ende dat
„ is of, ik zal 't offeren ten brandoffer, zo het daartoe gefchikt
„ is , en anders ten dienf}e des HLEix: r heiligen en afzon.
„ deren."
-
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in dit geval, aen zijne onbedachtzame gelovte, niet beter
te voldoen. Onze voornaemfle bewijsredenen zijn
de volgende.
Alle menfchenoffers zijn, door de reden niet
„ A.
minder, dan door de Openbaring, verboden. Jephta wist
zeer wel, dat hij zich daermede, bij God, niet veraengenamen konde. Zo het derhalven 's mans meening geweest ware, om alles het welk hem uit zijn huis te gemoet kwam, ten brandoffer op te offeren, zou hij geenszins verplicht geweest zijn, om zijne gelovte , in het
geval van zijne dochter, te volbrengen. Eene daed toch,
welke in haren aert grouwzaem is, kan niet gewettigd
worden , door 'er zich, met eene gelovte, toe te verIndien dit de meening van Jephta geweest
binden.
ware, zou hij zich reeds, in zijne, verbintenis, geweldig
bezondigd , en de overtreding nog oneindige malen ver
hebben, door dezelve met de daed te volbren--zwaerd
gen.
Had Jephta, zich verbeeld, dat hij, uit kracht
„ B.
zijner gelovte, verplicht ware, zijne dochter ten brandoffer op te offeren , kan men zich dan verbeelden, dat
deze onfchuldige maegd, toen zij de gelovte van haren
Vader hoorde, zich zoo gelaten zonde gedragen,' en zclvs
op het volbrengen der verbintenis aengedrongen hebben?
Verg. vs. 36.
Jephta was een Israëliet, en , bij dit volk, was
„ C.
het menfchenofl'eren , als een der grootfte gruwelen , ver
Zou Paulus nu , Heb. Xl , dezen man in den-boden.
rang der geloovshelden geffteld hebben, die, door htnne
godsvrucht , bij uitllek beroemd waren, indien' hij zich
aen een dergelijk grnwelituk had fchuldig gemaakt?
Zou Jephta, door zulk eene grouwzame gelov
„ D.
den HEER fchroomlijk vertoornd hebben? en zou-te,ni
de God van Israëls legerícharen hem als dan, met zulk
eene roetnrugtige overwinning, verwaerdigd hebben?
„ E. Ook worden wij , door het beloop der gefchiedenis zelve ; in onze gedachten bevestigd. — De ge,
volbrengen_ der verbintenis,-fchiedrjvalt
vs. 39. op deze wijs. Jephta volbracht aen zijne dochter,
de gelorte , welke hij. beleovd had, en, zoo wordt liet
volbrenóen dezer belovte nader verklaerd, ZY HEEFT GEENit MAN BEKEND. 'Er wordt geen woord van o'fe P t
gefprnkeu; het volbrengen der gelovte betond gevolgeli;k
hierin, dat zij, zonder eenen man te bekennen, in eencn
I1 h z
k)».
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ongehuwden flaet, leven en ftcrven moest. -- Volgens
37, 38 liet Jephta zijne dochter, twee maenden, na
het gebergte heneugaen, om haer maegdom te beweenen,
niet om haer tot den dood te bereiden, en zich over haer
ontij lig en geweldig uiteinde te bcweenen, maer daerom,
dat zij al haer leven maegd moest blijven. Ilad Jephta
zijne dochter willen opofferen, dan zonde hij haer geen
twee maenden uitt't el, en daerdoor aenleiding gegeven
heh',ên, om te ontvluchten. Vs. 39, 40 wordt ons
bericht, dat liet, na dien tijd, de gewoonte wierd onder
Israël , dat de jonge dochters jaarlijks henen gingen, om
de dochter var; Jephta eega te fpreken. Dit had niet kun•
nen gel'c'hiedien, wanneer zij werkelijk ten brandoffer ware
opgeofferd (*)."

VS.

(*) Zyn Eerwaerde breidt dit laetile gedeelte dezes verhaels
aldus uit. ,. Voorts evert het eene gewoonheyt in Israël; eene ge„ wonne plechtigheid , welke, in voigenn le tyden, nog lang
naderhand Rand greep, te weten. [Ddt] de dochteren Israëli
van jaer tot jaar henen gingen, om de dochter van 7ephtith, den
Gileaditer, aen te f reeken en haer, in heuren eenzamen
„ !laat te vertroosten : vier dagen in 't jaer."
,

:

Redenvnerigen over de Mier ruangelien , door THOMAS
Tow41SON, B. D. Retor van 11M7alpas , Cheshire , en wel
eer Lid van •Magdalen-College te Olxfort. Te Amfierdam,
by W. Holtrop,1782. iJehalven het Doorwerk 366 bladz.
in gr. octavo.
Een
Tien zevental van Redenvaeringen, die met elkanderen

verband flaen, levert ons hier een oordeelkundig
verflag van de vier Euangelien, ter bevestiginge van derzelver geloofwaerdigheid, onder ene naeuwkeurige nafpooring
van het oogmerk waer mede, den tyd wanneer ,en de plaet-.
zen waer, dezelven gefchreven zyn. De Heer Townfn
beeft dit Stuk met veel oplettendheid uitgevoerd ; en zyne
deswegens beweerde voorftellingen, fchoon ze niet allen
even bondig mogen voorkomen , zyn indiervoege uitgewerkt,
dat ze wel een nader onderzoek waerdig zyn.
lly den aenvang ontmoeten we eire voorafaaende Verhandeling, waer in ons de Autheur r) een bericht geeft van
het byzonder oogmerk van ieder Euangelie , en toont,
voor- welken haat der Kerke het gefchikt is; (2) de Karakter$
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ters der Euangelisten en hunne bekwaeniheden tot liet fchryven hunner l;uangelien belchouwt: hcchteniie ciae.raen: eindelyk enige bedenkingen, die uit het behandelde onderwerp
voortvloeien. Wyders brengt onze Schryver by een, liet
geen hy uit de Oucivaders opgemaakt heeft, niet betrek
Evangelisten, den tyd w an--kingtoderafch
neer, de plaets wier, en 't oogmerk wacr mede zy hunne
Euangelien gelchreeven hebben. Hier op lact hy voorts vol
enige toebereidfelen tot het bepalen van den rang der-gen
Euangelisten uit inwendige hlykbaerheidl; wacrin by onder
volgende Euangelisten tie voorgaen.ie Euang e -zoekt,fd
gezien hebben? Ter navorf'chinge hier van verledigt hy-lien
zich, (houdende zulks van Evangelist ' oharnes voor , als
nog, toegeftaen,) tot ene vergelyking van verfcheiden plzetzen uit de Euangeliën van VLzt h us, ltaikis en Lu as;
en leid daeruit af, dat de volgende Euangelisten elk der
voorgaende Euangeliën gezien hebben. Hier op gast ley
verder, ter overweginge, of de Euangeliën , niet elk..nder
vergel2ken, enige wederkerige kentekenen cira en, van de
orde , waerin zy in 't licht gegeven werdlen? En 't knnunt
hem voor dat zy vele zo.'anigen bezitten, indien de volgende (tellingen , gelyk hy doet zien . juist zyn.
„ I. llàt Euangelie, wa-rdoor de uitdrukkingen van een
„ ander Enangelie worden verklaerd en dnidelyker ge„ maekt,, of in zichzelve, of voor de bekeerden uit de
„ Heidenen , was het laetcr Euangelie."
„ 1I. Dat Euangelie, waerin de Leer, in een ander
„ geleerd, gepaster gemaekt wordt voor een meer uitgebreiden ['tact der Kerke, was het laeter Euangelic."
„ III. Een Euangelie , •uitgegeven onder de He-de',ett,
„ was laeter dan dat, 't welk in 't licht kvv-am onder tic
,

„ ?oden."

Onze Autheur, deze gronden geflaefd hebbende , griet
verder ieder Eudneelie afzonderlyk na, en bevestigt cie
gewootie rangfchikl ing, nacr welke jtmattl:eus, Alur'us,
Lukas en o1iannes elkanderen in tydoide volgen.
Mattheus fchreef vóór I1 a kos en Liika,r , en wel ver
jaren vroeger, waerlèhy-nlyk kort na 's Heillands-fcheidn
Hemelvaert, om en aen het jaer 37. fly ['telde dit zyn
Euangelie op ter onderrichtin :ge van het Joodíche Volk ;
en zal het ongetwyfeld in .7udea zelve gefchreveta hebben.
Markus was de naestvolrend•• Euangelist op Vatttieos,
en fchreef vóór Lukas. Ely [telde zyn Euangerie op,,

Wi 3
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onder het opzicht, en teil grooten deele naer de opgave,

van Apostel Petrus, voor ene gemengde Gemeente van

bekeerden uit Jooden en Heidenen ; fchryvende het zelve
naestdenkelyk in Italie , en wel te Rome; alwaer hy het
zelve omtrent het jaer 56, of kort voor den tyd der
certle gevangenisfe van Apostel Panlus te R,otne , voor 't
licht gebragt zal hebben.
Lukas, die na Markus fchreef, doch onzeker hoe veele
jaaren (*), met eert meer bepaeld oogmerk voor de bekeerden uit de Heidenen , wacrin by grootlyks geholpen
werd door de onderrichtingen van Apostel Paulus; en
maekte het zelve waerfchynlyk eerst in /ichaie gemeen.
ohannes eindelyk fchreef zyn Evangelie nog merkelyk
later; en men kan 'er enigzins uit afnemen, dat hy de
vootgaende Euangelien niet alleen gezien, maer als echte
en getrouwe Gefchiedverhalen goedgekeurd, en zyn eigen
ten deele opge(feld heeft, tot een aenhangzel en vervul
deze; hebbende te gelyk in het oog liet tegen-lingva
enige dwaelleringen nopens den perfoon van-gaenv
Jezus Christus. Hy vervaerdigde het zelve wae,rfchynlyk,
na de verwoesting van Jerufalem , of het jaer 70, in Kleen
4 e, en veelligt wel te Efeze.
Aen 't einde dezer beredeneerde berichten, nopens de
Euangeliën, voegt de Heer Townfon nog de opmerking,
dat elk later Euangelist de echtheid der voorige Enangeliëu bevestigt. En tevens toont hy, ter afweringe van
ene tegenbedenking, dat het gezach en getuigenis van
narus en L,rkas geenszins verzwakt wordt, door te beweren, dat zy het Evangelie van Mattliceus gezien hebben.
By deze zeven dus ver befchouwde Redenvoeringen,
komt eindelyk nog ene acahtflc, die bepaeldlyk gaet over
de wyze, op welke 'oliannes de uuren telt; by welke
gelegenheid de Autheur zich in 't flot ook uitlaet over de
vuren der Romeinen, en van enige andere oude Volken.
De Heer Townfon naemlyk heeft opgemerkt, dat 7oliannes
hier(*) Niet onwaerfchynlyk is ons de gisting der zulken , die
den fchryftyd van 't Euangelie van Lukas brengen, kort voor 't
fchryven van zvn tweede Boek, of de Handelingen der ddpostelen, dat waerrchynlyk op het einde der tweejarige gevangenis fe van Apostel Paulus te Rome gc èh eeven zal zyn; 't welk
dan den fchryftyd van 't Euangelie op het jaar s7 of 58 zou
brengen.
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hierin van de andere Euangelisten verfchilt. Mattl1eus,
Markus en Lukas, zegt ny, tellen, gelyk de Ouden, gèwoon waren, 't geen ook in Judea gebruikelyk was, de
twaalf uuren van den dag . van den opgang der zonne,
tot haren ondergang: rnaer ohanncs fchynt de .vuren geteld te hebben, zo als wy heden doet), van middernacht
tot middag, en van middag tot middernacht. Dit tonen alle
de plaetzen, in welken ohantles ene tydsbepaling van uren
meld. Zie H. I. 88-41. IV. 6, 7; 52, 53. XIX. 13,14.
Velen hebben dit reeds vroeger opgemerkt, en houden
het zelve voor ene 1(omeinfclze gewoonte, dat echter one
misvatting is. De Romeinen toch telden de uuren , even
als de Jooden: maer hierin verfchilden zy van de Jooden,
dat zy, daer de Jooden den dag deeden eindigen en beginnen met d€ti ondergang der Zonne, den' enen dag van
den anderen fcheidden int middernacht. .Hierin is _7ohannes het met de Romeinen eens; Zie H. XX. 19. Maar by
verfchilt van de Romeinen en van de Jooden, in 't tellen
der uuren; daar zy met den opgang der zonne, en by
met middernacht begint te tellen. De rede van deze byzonderheid heeft men, volgens onzen Autheur, hier in te
zoeken. 7ohannes zal deze uurtelling in Kleen Afie gevonden, en, zyn Euangelie aldaer fchryvende, overgenomen
hebben. 't Is althans, gelyk by doet zien, blykbaer genoeg, dat zodanig ene wyze an telling der uuren in een
gedeelte van Kleen Afte plaets had.
Gemerkt het natuurlyk vreemd moet voorkomen , dat
vele Geleerden hierin misgetast hebben, houdende dit voor
ene Romeinfche getivi,onte, zo agt de Heer •Tow^fon het
der moeite wel waerdig, hierop ten laetfle nog wat byzonder flaen te blyven. Hy toont des onder(cheiden aen,
dat de Romeinen daedlyk, fchoon ze den burgerlyken dag
van 24 buren deeden beginnen en eindigen met middernacht , echter den natuurlyken dag bepaelden binnen den
tyd van het op- en ondergacn der zonne, en hunne uur telling dus, in navolging der Grieken, gelyk hadden met
die der Jooden, en meest alle andere oude Volkeren; tellende altoos, van den op- tot den ondergang der Zonne,
twaalf uuren; van waer ze ongelyke uuren hadden, die in
lengte verfchilden , naer de verfchillende lengte der na
dagen, in de onderfcheiden jaergetyden (*):-turlyke
Men
(*) Zie onder anderen deswegens L. Ramirefius de Prado in
ems Pentecontarcho. pag. 140-146 et 223.
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Men heeft, gelylt onze Autiieur verder opmerkt
reden om te denken, dat die uurtelling oudtyds algemeen
was , ook by de Franken, ll ritten , th rmanen, en door
liet geheele Westerfche Ryk; waerin ze meerendeels 1tand
gehou:itin zal hebben tot in de dertiende eeuw; wanneer
de hedendaegfeiie uurtelling der Italianen , zoo, men wil,

iugevo rd zou zyn.

„ De tegenhvuvrdige Italiaenen houden, zegt de Heer
„ TownJon ten be;luite, niet op met twaelf, maer tellet;
„ voort tot viere,ztwintig uuren; en doen den dag eindi„ gen omtrent een halfuur, na dat de zonne oudergegaen
is. Deze rekening verinydt de opgelykheid der lbonieinfche uuren, maer maekt geen bepaelden middag,
die in geduurige verandering vroeger of laeter komen
„ moet. Te Rosten is het negentiende uur het uur van
„ den middag in 't midden van den winter, maar het
„ zestiende midden in den zomer; en tusfchen de beide
zonneftitdeu , (of den langden en kortten dag, zoo,
als wy ípreeken ,) is ieder minuut van het i6, 17 en
iSde uur, op d^szelfs beurt, het bepaelde punt van,
den middag (*). Nier recht dérhalveu mogen wy de
'7) )rkeur geven aen de fchilzking by ons en andere Na„ tien aengenomen, als die de voordeelen der oudfte en
„ laetere Roomfiche en Italiaenfche wyzen van uurtelling
vereenigt, zonder in derzelver zwarigheden te deelen.
1Vy hebben met de Italiaenen gelyke uuren , en teffens
,, den middag altyd op een bepaeld uur, gelyk de oude
Maer of deze meer wysgeerige trant
„ Romeinen.
„ van rekening, uit eenig deel van Afte overgebracht zy
sae de Westlyke en Noordlyke Landen van Euro ^ce,
dan of, daar de meerdere breedte ook de ongelykheid
„ der zomer- en winteruuren, nier het oude plan, deed
toenemen, dit ongemak de Noordlyke Volken aendreef,,
„ om op een beter plan te denken ; en wanneer en waer.
„ deze nieuwe Jlyl van uurtelling eerst wierd ingevoerd;
— deze nafpooriugen laten wy voor de geleerden en
,, weetgierigen over."
,

(t' Ei nee iwkeurig bericht van deze ltaliaenfche uurtelling
ic te vinden in D. 7. Volkinans Rei boek door Ita'ie. I. D. bi.
,

25-30.
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Zestal Kerklyke Redenvocringen, gedaan op de Bedefonden

in het joar 1782. Door BOUDEWYN VAN REES , Leeraar der iternorfrentsclz- Gereformeerde Gemeente te Zwademburgrerdam. 1ilet eenige gefchiedkundige en andere
Te 4mf erdrem , by de Wed.
Aantekeningen verrykt.
J. 1)611 , 17$z. Gehalven liet !Voorwerk , 196 bladz.
in gr. otiavo.
it zestal Redenvoeringen behelst enigermate een in
D zyne
foort volledig Zameniiel van die hoofdkundighe-

den , welken in een Volk vereischt worden , dat, onregtmatig in een Oorlog ingewikkeld , op de erkentenis van
Gods albe11uurende, Voorzienigheid , zyne toevlugt tot
God neemt, om van hem hulp te erlangen.
Ter ontvouwinge van dif Stuk vangt de Eerwaerde
vt^n Rees aen , met een gefchiedkundig bewys van de
tivett,glieid en regti'aardi the d vein onzen tegenwoordiger
Oorlog niet ,`-ngeicin,l; 't welk by ten grondfiage legt van
onze veyheid , om, in "volle gerustheid des gemoeds , te
mogen bidden om den Godlyken zegen over de wapenen
van ons Vaderland. Hierop toont hy vervolgens , dat
zulks niet alleen null gelchieden , maar dat 's Lands Inwoonders 'er toe verplicht zyn ; gemerkt de Liefde tot
het Vaderland van hun vordert , dat zy zodanige gebeden
ten welvaren des Vaderlands voor den Almagtigen uit
veiler alles verrichten , wat tot dat groote-ftoren,
werk bevorder^yk is. Na deze algemene befchouwiug
fchikt zyn Ecrwaerdie de derde en vierde Redenvocring ,
cm bepaeldlyk na te gacn , wat Bi^'den zy : wat men
door den Gud1.yken zeg, n en byftand te verí`laen hebbe :
wat wy verflaen moeten worden te verrichten , als wy
God om zynen zegen en byl and bidden : en cipdclyk wat
het zy , den Godlyken zegen en bv(land af te fineken over
de wapenen van ons T/ad°rtand. En hier by komt dan in
de twee laet(te Redenvoeringen ene overweging van 't
vereischte gedrag van Nederlands Burgeren , wacr door
zy zich van den Godlyken zegen over de Regering van
hun Land , en over de wapenen van den Staet verzekerd
kunnen houden ; 't welk de Eerwaerde van Rees tweeledig voorl}elt , als belliaende in een oprecht godsdienflig
en een hoed burge7rlyk gedrag; dat hy in het een en ander opzicht onderfcheidenlyk nagaet. - Ieder dezer
ppgenoemde voorilel1ingen ontvouwt zyn Eerwaerde , met
II h S
klaer-
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klaerheid en nadruk , op een bondigen en innemenden
leertrant ; als iemand dien liet welwezen zyns Vaderlands
ter harte gaet, en 't zyne wil toebrengen , om 's Lands
Inwoonderen zodanige kundigheden in te prenten , en lien
ter betrachtinge van dezelve te bewezen , als daedlyk
dienen kunnen ter bevcrderinge van 's Lands heil.
Het bepaelde tydbeflelc , tot het houden der Bedeflonden gefchikt, belemmerde den Leeraer min of meer, in
de volkomene uitvoering van zyn ontwerp ; en nooizaekte hem zyne voorflellingen in verfheiden opzichten aenmerkelyk te befnoeien. Dan nu, in de openbare afgifte,
hieraen niet beperkt zynde, deelt by ons, gelyk by in cie
Voorrede meld, zyne Ledenvoeringen mede , zo als by
ze gefchreven heeft, en ook, by meerdere ruimte van
tyd , uitgefproken zou hebben. By die gelegenheid zyn
'er ook nog enige gefchied- en oordeelkundige acntekeningen bygevoegd , welken tot opheldering of bevestiging
van zyne gezegden dienen.
Gebeden en Overdenkingen , ten dienfee van de cpenbaare
en Huisfelyke Godsdienstoefening, door G. ;. zoLLtteoFrt.R, Predi'°ant der 1,'angeliesch- Hervormd? Gemeente
te Leipzig. in het Nederduitsch overgezet. Ieifie Sauk.
Te 4mflerdani , by de Erven P. Meijer en G. warnars,
1782. Belzalven liet Voorwerk 277 bladz. in gr. octavo.

verzameling van voorfchriften van Smeekbeden,
E ne
Lof en Dankzeggingen , niet betrekking tot onderfcheivan Godsdienstoefeningen, vergezeld van over-

eleii Poorten
denkingen niet opzicht tot denzelven. De Eerwaerde
Zollikofer heelt dit op ene flichtende wyze uitgevoerd,
en men kan zich met vrucht van deze zyne handleiding
bedienen. Het eeril:e Gebed verflrekke hier ter proeve;
't zelve is gefAfli t tot een gebed om zegen tot ene waerdige Zondagsviering , en luid met de Vooraffpraek aldus.
„ D.; dag van beden is aan God en zynen eerdienst
gewyl, myiie Christelyke Broederen; en God te vereercn
is onze hoogfle zaligheid. Laat ons dit erkennen , en
onzen goeden hemelfihcn vader hidden , dat by deezen
dag een dag van zegen voor ons zyn laate.
„ © God ! hoe gelukkig zyn wy , dat yvy ons heden, van
alle aardfche bezigheden en zorgen beveyd , in uw huis verzamelen ; aldaar alles , waar aan ons liet meest gelegen is ,
met
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met een Rillen geest overdenken; ons tot u, onzen Schepper en Vader, verheffen; ons van uwen wil onderrichten;
in het geloof aan u en uwen Zoon Jefus verílerken; ons
over uwe weldaaden en de hoop der zalige onfterflykheid
verheugen; en dus onzen geest voeden, en tot een beter
hooger leven voorbereiden kunnen. Dank zy het uwe wyze , vaderlyke goedheid, die deeze verordeningen gemaakt,
en ons tot deezen dag in het genot derzelven onderhouden
hebt! d Laat 'er ons thans en altoos een waardig gebruik
van maaken. Verzamel toch onze gedachten uit de. ver
richt dezelven gantfchelyk op u, en op de heil -ltroijng,
onderrichting , die gy ons door de leer van den Gods--zame
dienst toedeelt, op dat wy u immer beter kennen , immer
hartelyker beminnen, u immer blymoediger vertrouwen,
en uwe geboden immer gewilliger en getrouwer leeren
gehoorzaamen.
„ Laat in 't byzonder de gedachten van de opwekking
en verhooging uwes Zoons Jefus, welken deeze dag ons
te binnen brengt, ons in het gelooven zyner Goddelyke
leere, eu in het vertrouwen op zyne beloften, verí'erken;
ons tot navolging van zyn heilig, weldaadig, algemeen
nuttig leven, dat zulk een heerlyk einde genomen heeft,
opwekken, en ons recht Christelyke, hemelfche, gezindheden inboezemen. Laat zich de zekerheid zyns weder
levens, door de krachtigtle werkingen zyner-verkgn
leere en zynes voorbeelds, onder ons openbaaren; en niemand van ons deezen dag ten einde brengen, zonder op
denzelven iets meer goeds geleerd, en meer kennis der
waarheid, meer liefde en vermoogen ter deugd en vroom
meer wyshetd tot leiding des tegenwoordigen , en-heid,
meer bekwaamheid tot genieting des toekomenden , levens
verkreegen te hebben. Uw zegen, O God! verzelle i.11es ,
wat wy Iieden denken , fpreeken , leezen en hooren zullen,
op dat het tyke vruchten van verbetering en gerustftelling
in ons en onder ons voortbrenge, door Jefus Christus,
Amen."

4dres
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4dres , het welk aan het Hoogeerwaarde Synode van
Noordholland, dat in dezen jaare te Haarlem gehouden
zal woorden, flaat overgegeven te worden, door HERMANITS WACHTER, Leeraar der Hervormde Gemeente, Te
Amfieldam , by H. Keyzer en A. Mens, Jansz. 1783.
Behalven de Voorreden iQ6 bladz. en de noodige Bylagen
van 82 bladz. in gr. oEtave. '
it Adres, naer 't oogmerk des Opttellers, in 't laetstgehouden Synode te Haerlem, ingeleverd en overwogen, behelst verregaende klachten van den Eerwaerden
iVachter, gewezen Predikant der Hervormde Gemeente te
Batavia; over de, volgens zyne opgave, gansch onregtmatige handelingen van den Bataviafchen Kerkenraed ten zynen opzichte, die eindelyk ten gevolge hadden, dat hy, en
door den Kerkenraad , en door de Regeerins aldaer ,
gantschlyk van zynen dienst ontzet wier.. Hierop heeft
de Eerwaerde Wachter zich , in 't Vaderland wedergekeerd zynde, eerstlyk vervoegd by de Wel Eerwaerde Amflerdamfche Clasfe, en voorts, met dit Adres, by het Hoog
Eerwaerde Synode van Noordholland te Haerlem; ten einde te verzoeken, dat men hem, {iaende bet onderzoek van
het voorgevallene te Batavia, en dus van zyne fchuld of
onfehnld, waer 'mede zekerlyk veel tyds verloopen moet,
vryheid geeve , om, onder -het opzicht van , en vroor een oud
of onge/leld Leeraar, den dienst waar te veemen, met uit
dat xul's gefchiedt by voorraad,-drukelyvaing,
en on,geprajudicieer» de gelio'idene procedures. Ten nendrange hiervan neemt by de veyheid Hunne Hoog Eerw. in dit
Adres te bepalen : i. By een eenvoudig en waerachtig ver
gehouden procedures , en derzelver-haelvndmt
nenleidende oorzaek; 2. By het betoog van het onbetamelyke en onwettige van des Iierkenraeds handelwyze; en
g. By ene en andere aenmerking, dienende, om enige bedeukingen , die in het gemoed van Hunne Hoog Eerw.
zouden kunnen opkomen , weg te nemen. Op de voor
hiervan befluit zyn Eerwaerde dit. Adres indezer,-fteling
voege.
„ Daar dan de beledigingen, my aangedaan, zo zeker
zyn'; daar zes- en twintig Leden van de Amflerdamfche
CI.'sts, in eerre Vergadering, die niet voltallig was, verklaard hebben , te ourdeelen , dat ik mishandeld ben , zo
als een der Amfterdauifclie Leeraaren aan Benen zyner_
naast9
,

-
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naastbeflaanden verklaard heeft ; daar de rampen , welke
my getroffen hebben, zo groot zyn; daar zo veele bewyzen van myn onfchuld gevonden worden: hoop ik, dat
U Hoog Eerw geene zwaarigheid zullen maken, om aan
myn, zo naauw bepaald, verzoek , te voldoen. Indien intusfthen U Hoog Eerw. onverhoopt geene vryheid daar
toe mogten vinden, dan verzoek ik, dat U Hoog Eerw.,
uit menfchen- en uit broederliefde, voor myn onderhoud
gelieven te zorgen, op dat ik niet van gebrek vergaa (*).
Dan, daar ik dit laatfte verzoek reeds aan de Wel Eerw.
Clasfis van Amfierdam gedaan, en daarop ten antwoord
gekregen heb, door den mond van den Wel Eerw. Heer
I-IAaIERSTER, de Clasfis heeft geen beurs; zo fineekt de
Ondertekenaar, (indien dit ook by U Hoog Eerw. Verga
plaats heeft,) dat op de een of andere wyze voor-dering
hem gezorgd mag worden.
„ God, de Regeerder van het Geheelal, doe U Hoog
Eerw. zulk een beluit neemen, dat het meeste ftrekt tot
zyne eer, ei tot bevordering van nlyn wezenlyk heil! Ik
ben, enz."
Volgens ingekomen bericbt heeft het Hoogeerwaerde Synode, op de overweging van dit Adres, (latende de zaek
der, procedures aen de nadere onderzoekingen ovér,) den
Eerwaerden Wachter toegeftaen, hier en daer den Predikdienst waer te nemen, zonder echter de Bondzegelen te
bedienen.
(*) De Eerwaerde Wachter naemlyk in 't Vaderland gekomen, met zyne Huisvrouw • en eene één- en tachtigjarige
Moeder, is, zo door de geniaekte reiskosten , als door een zamenloop van tegenheden, die by breeder vernield , in de uiterile armoede vervallen, en verlegen, oni een middel van beftaet}
te vinden.

Verhandelingen van de Koninzlijke Akademie der Opfchriften en fraaije Vi'eetenfchapprn, te Parijs. Verkort, in
Klasfen geb agt, en met .Aanmerkingen verrijkt, in het
Hoogduitsrla , uitgegeeven , onder opzicht van den Heere
HEYNE , Hoogleeraar te G^ttingev. En daaruit in liet
,lVede du tscli vertaald. Eerie Deel. Te .,m lerdam,
by Allart en Holtrop , 1783. Lehalven het Voorwerk,
565 blad-. in gr. oEtavo.
,

o bekend als den Liefhebberen van oefening is dit
ZI'ranfche
Werk, dat men eerst tot Bene Hoogduitfche,

en
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en nu ook tot eene Nederduitfche, uitgave gefchikt heeft,
zo bekend is het ook dat het zelve, ter oorzaake van
de uitgebreidheid en kostelykheid , ilegts voor weinigen
te bekomen is. De overweeging hiervan heeft aanleiding
gegeeven tot het vormen van een Project, om deeze zo
nuttige verzameling van Verhandelingen algemeener , en
tevens ten gebruike gemaklyker,, te maalsen. Ten dien
einde heeft men zig voorgesteld , in de eerfte plaatfe,
de Verhandelingen juist niet altyd geheel te vertaalen ,
maar 'er dikwerf alleen een zaaklyk uittrekzel van mede
te deden. Eu wyders is het raadzaamst geoordeeld , dezelven onder zekere klasfen te brengen ; waardoor de
verzameling van Verhandelingen , tot ééne klasle behoorende, op zigzelven zal beftaan; 't welk den verfchillenden Poorten van Geleerden nuttig en aangenaam kan weezen. Om den Leezer van deeze klasfificatie, en dus ook
van 't beloop van dit Werk , eenig nader denkbeeld te
geeven , kunnen wy niet beter doen , dan het deswegens
gezegde uit het Berigt van dit Werk overneemen.
„ Wanneer men , dus luidt het , met de OUDHEDEN
aanvangt, zo fplitst zig deeze klasfe, eensdeels uit hoofde der Volkeren , anderdeels uit hoofde der Onderwerpen , van zelf in verfcheiden ondcrverdeelingen : men
krijgt dus Egiptifche, Phenicifche, Kartagifche, Etruscifche -- — Griekfche, Romeinfche , Gallifche , en bovendien Oosterfche of Opper-Afiatifche Oudheden ; op
deeze wijze zullen de godsdienst en godsdienstplegtighe_
den, de burger- en huishoudlijke gefleldheid , de gedenk('rukken en kunstwerken , de penningkunde , enz. Bene
rijke ftof voor verfcheide boekdoelen uitleveren.
„ Van de OUDE AARDKIJKSBESCHFYVING biedt het Werk
aan eene reeks van keurige Verhandelingen, waaronder
die van den Heer D'ANVILLE vooral uitmunten : jammer
dat. dezelven nog niet in de handen van meer Geleerden
zijn.
„ De OUDE GESCHIEDENIS laat zig voegfaam afdeelen
in gefchiedenis van het Oosten, gefchiedenis van Griekenland , gefchiedenis van Rome , en gefchiedenis der
Middeleeuwe, zo in het Oosten als in het Westen, inzonderheid die der oude en middelfee tijden van Frankrijk : de tijdreekenkundige , en andere met de gefchiedkande in verband ftaande verhandelingen, kan men ter
gepaste plaatfe hier of daar in deeze verzameling inlas
-gc:hen.
„ De
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„ De LETTERKUNDE , of Litteratuur, verl:nogt met de
taalkennis, de plrilologie , de critica en de cesthetica, deelt
zig in meer takken . De WYSGEERIGE GESCHIEDENIS
kan, indien men zulks verkiest, op zig zelve eene afzonderlijke reeks vair deelen uitmaaken. Dan blijven de
KUNSTEN , (zo de fraaie als de handwerkskunflen,) het
Tooneel , enz. nog over, welken kleinere of grootere boek
zullen uitmaakell."
-deln
Ieder deezer Clasíèn zal, zo als wy verder uit de Voorreden verneemen, behandeld worden, door tenen Geleerden, die zig byzonder op deezen tak van Letteroefeningen toelegt ; en de uitgeevers zullen 'er , hier en daar,
de noodige verbeteringen , ophelderingen en vermeerderingen , byvoegen.
Uit dit verlag is genoegzaam op te maaken, dat het
een zeer nuttig Project zy ; by welks volvoering alle oefenzugtigen min of meer belang hebben ; des het te
wenfchen zy, dat de onderneemers 'er gelukkig in mogen
ílaagen , en zo veel aanmoediging vinden, dat het hun
met lust in den aangevangen arbeid doe voortvaaren. Zekerlyk zal dit laatste grootendeels afhangen van de bewerking der Stukken ; en voor zo ver wy daarover uit
bet eerfle Deel, dat wy thans onder handen hebben ,
kunnen oordeelen, zo is 'er, onzes agtens, goede grond,
om deswegens gunilige gedagten te voeden. In 't
zelve vinden we , tot een aanvang van dit Werk , ver
Verhandelingen , die tot den GODSD{ENST DER-fcheidn
GRIEKEN en derzelver Godsdienítige plegtigheden, betrek
hebben; welk gedeelte de Hoogleeraar scllwEIGHAta--king
sER op zig genomen heeft. De hoofdonderwerpen zyn ;
de bediening der Neb oren ; de Neptunus ,A phalius ; de
Schatten des Tempels te D^lplai; de Dellhifche Godfpraak;
de onbekende God der Atheners; de Godfpraak te Dodona;
het Orplaifche leeven ; de benaatning HPt ON MNHMA; en
de Herkules Mufagetes. Hiernevens gaan nog bydragen,
tot de Godsdienst -gefchiedenis van Griekenland, en eenige
Vraagflukken betreffende de Priesters te Athene onderzogt.
Vcrfcheiden byzonderheden , tot deeze onderwerpen belionrende , worden hier naanwkeurig onderzo,;t; en
de Hooglecinar IIFYNE, onder wiens npzigt de Hoogdpit.
fche uitgave gefchiedt , deelt ons, behalven de aantekeningen van den Hoogduitfehen \'ertaaler , ook iio r al
etlyke aanmerkingen nopens de hier behandelde Stukken
mede ; welken hier en daar ter nadere oplielderinge kun ;

?

,
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nen (trekken. Zy, derhalven, die nafpooringen van deezett
aart beminnen, zullen t' over reden hebben , om deeze
aanvanglyke uitvoering goed te keuren , en met ons te
verlangen , dat dezelve verder agtervblgd worde. Zie hier
intusfchen ter proeve het geen men ons, uit de aanmerkingen van den Heer Abt SALCIER, over de henaaming
NP ON MNHMA, mededeelt, waaruit men tevens opmaaken kan , dat het ftigten van Eertekenen en Praalgraven
voor overleeden Helden al van oude herkomst zy.
„ De kennis der woorden , zegt de Opbeller van dit
Stuk, baant regtflreeks den weg tot de kennis der zaaken; evenwel moet men bekennen , dat liet zeer dikwerf
de betekenis
vanm
fo mige uitdrukkinis,
niet moogelijk
uistheid te bepa.11en ,als vereischt word
gen met zodanige juistheid
om een duidelijk denkbeeld te verwekken, wanneer men
bevoorens de kennis der zaak niet bezit , waarover 'er
gehandeld word. In zulk geval is het niet te verwonderen , dat de Schrijver, die , wegens de betekenis van eene
uitdrukking, of van de eéne of andere plaats eens ouden
Schrijvers, handelen wil, zig genoodzaakt vind, vooraf,
de zaak van den kant der letter- oudheid. en gefchiedkunde op te helderen, eer hij de beduidenis des wootds,
welke hem Raat op te fpooren , bepaalen kunne.
„ Volgens dit grondbeginfel onderneemt de Heer SALLIER de bepaaling der eigenlijke betekenis van de woorden met te onderzoeken welke gebruiklijkhoden bij de.oude Qrieken fland gegreepen hebben, betreklijk tot de pligten, waarvan zij zig omtrent de helden
na derzelver dood , plagten te kwijten.
„ Onnoodig is het zig hier in te laaten met het onderzoek der gebruiken ,welke oudtijds bij het verbranden der
lighaamen waargenomen tuierden : nergens anders kan hier
op gedoeld worden , dan op een graf, het zij op zodanig
een, waarin de asfchen des overleedenen werklijk al bij
waren, het zij op een ledig praalgraf , op eene lou--gezt
tere eertombe; immers geloofden de Grieken, dat zij hunnen aflef}orvenen eene gelijke eer beweezen, met de hier
te verrigten , zo wel bij een-toehrndplgi
ledig praalgraf, als bij een graf, waarin het lijk werklijk
gelegd was.
„ HOMERUS heeft de opregting van liet praalgraf , welk
ACHILLES aan PATROKLUS toewijdde, en de feesten, welke ter deezer gelegenheid gevierl wierden, in zeer fraaie
vaarzen en omftandig genoeg befchreeven. „ Zij (laken ,"
zegt
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'zegt hy; „ den omtrek zijns praalgrafs af; zij lagen den
„ grond 'er toe, rondsom den houtiiapel, en hoopten een
heuvel van aarde op ; enz. (*)." Dit is het, dat de
pos, noemden , want alle deeGrieken i i p.; • o- z ,
ze woorden betekenen praalgraf of graftombe.
„ Gemeenlijk regtte men op het praalgraf eene zuil op
gelijk HOMERUS op meer dan ééne plaats zijner Schriften
ons duidelijk te verflaan geeft (t).
,, Somwijlen plaatile men, nevens deeze eerzuil of gedenkftuk, ook nog zekere gedenktekenen van den Raat en
liet beroep des genen, wien dit praalgraf toegewijd was.
Zo regtte men, bij voorbeeld, op den grafheuvel van
ELPENOR een roeiriem op (§ ).
„ In de volgende tijden bleef dit gebruik fland houden:
hiervan vinden wij menige getuigenisfen, bij de oude
Schrijvers, die ons ook, met verfcheide om(iandigheden
deeze begraavenis - gewoonten bekend maaken. Eene vooral merkwaardige omíiandigheid is het invoeren van een
fobrt van eerdienst der afgeítorvene zielen der helden en
heldinnen, Onder het volk, en zelfs onder. de wijsgee r
ren (*), was deeze denkwijze algemeen verfpreid, dat zij
zig inbeeldden , dat de zielen deezer helden zig gaartt in
heilige bosfchen ophielden , en in de offers en gefchenken i
welke men hen aldaar opdroeg, behaagen fchepten. Des
beftond dees eerdienst in twee zaaken; eerstlijk in de
heiliging van een bijzonder oord , alwaar de helden mi
hun dood geëerd wierden; ten andere, in de offers, die
men hen aldaar opdroeg; want dus kan men noemen , he
gene de Latijnen door het woord inferiae uitdrukten (4).
j, Niet
„ (*) HOM. Iliad..XXIII. 255. en very." [In 't Werk zelve
worden hier en verder de oorfpronglyke plaatzen zelven bygebragt, doch wy hebben zulks, om plaats te winnen, agtergelaaten.]
„ (t) Genoeg is het éene eenige plaats te melden uit Iliad:
XVII. 434 : alwaar Homerus den onverwrikten Rand der Paarden van Patroclus, op deszelfs dood, vergelijkt bij eene zuil

die op een praalgraf onbeweegelijk vast flaat."
(5) Odysf. XII. 14. etfeqq.
„ (*) PLATO , de Legibus L. IV. Tom. III. pag. 873. el
STEPH."

„ (f) Vide FESTUM, V. Juferia."
Va DEEL. ALG. LETT. NO 114
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„ Niet moeielijk zal het vallen , bewijzen van deeze
tweedouwdige gewoonte bij te brengen. Het gebruik van
te offeren op het graf zelve bepaalde zig niet flegts tot
den dag, op welken men den houtflapel aanstak; jaarlijks
herhaalde men het feest, en de digters hebben niet ver.
geeten de onderhouding deezes gebruiks op te merken, in
hen, welker tedere genegenheid jegens hunne afgeftorvene
vrienden zij roemen wilden. I)e Heer SALLIER laat alle
de getuigftukken agter, welken hij in de fchriften van
HOMERUS kon opdoen, en bepaalt zig eeniglijk tot die
genen, welke hij in de treurfpelen van EURIPIDES opgemerkt heeft. Bij voorbeeld, daar EURYSTIIEUS, in zijne
laatfle levens•oogenblikken, den Atheneren belooft, hen
zelfs na zijn dood te zullen beguntligen, en voor eeuwig
de vervolger der Heracliden te zullen zijn, zo wijst hij,
bij voorraad, alle de gebruiklijke eerbewyzingen van de
hand, die men hem eens na zijn dood zou kunnen betoonen, om zijne gunst te erlangen. „ Giet, (zegt hij)
„ op mijn graf, geen drankoffer uit; laat het bloed der
„ offerdieren nimmer vlieten: ik zal, buiten elk deeze
„ plegtigheden, nooit ophouden, alle onheilen tegen de
„ Heracliden te verwekken (*)". IPHIGENIA roept met
luider demure uit: „ 8 wreede goden, die mij mijnen
„ broeder ontrukt, en hem in de fchaduuwen des doods
„ nedergeftort hebt! hem breng ik dit drankoffer, hem
„ breng ik deezen met osfenbloed gevulden kelk: hij be„ hoort den afgeftorvenen; ik wil de aarde 'er mede be„ gieten (f)". En in dit zelfde treurfpel belooft zij het
graf baars broeders te zullen Beren en opfieren. „ De bij,
„ (zegt zy,) zal mij het kostelijke fap, welk ik hiertoe
„ noodeg heb, bezorgen; uit de bloemen onzer hoven
". Dit is het fieraad waar
„ zal zij het opzamelen
mede zij het graf van ORESTES wil opfchikken.
„ Indien andere Schrijvers den graad der zekerheid,
die wij nopens deeze gewoonte hebben , vergrooten konden , zo zouden wij dezelven aanhaalen. Die hier naar
begeerig is, behoeft flegts de HEKUBA deezes digters na
te zien.
„ De abt SALLIER, met deeze gefchenken voor de
doo(*) EURIP. in Heracl. v. 1040."
Iphigenia in Thur. v. i66."
„ (t)
„ ($) IGid. v. 632.°'

(s)

VAN DE KONINCL. AKADEMIE TE PARYS.

453

dooden offers te noemen, heeft zulks maar willen doen
op het gezag van FESTUS, die ze aldus noetht, weetende
hij anderzins wel, dat dit woord maar gebruikt word;
als 'er van Goden word gefproken. HERODOÓT , TIIUCYDIDES, PAUSANIäs, LUCIäAN, PLATO, verzuimen nimmer dit onderfcheid in egt te neemen; en, als zij van
deezé doodenoífers fpregken, zo bedienen zij zig nooit
van het woord &viz offer, maar noemen ze érayíckxza
en het opdraagen derzelven drukken zij niet uit door he
werkwoord .5 ec n, maar door het werkwoord ;aY'erv.
„ Vervolgens koomt de Heer SALLIER tot het andere
punt, welk insgelijks den eerdienst der helden na hunneit
dood betreft, naamlijk, dat hen een bijzondere oord toegewijd wierd. ' Tot deezen oord behoorden drie zaaken,
een geheiligd bosch , outaaren, en Bene kleine van aarde
opgehoopte hoogte of heuvel , welke het graf verbeeldde
en dikwerf maar„ eene cenotaphium (ledig graf) was.
„ PLATO, van de eerbewijzingen fpreekende, welken
men agtbaaren en beroemden perfoonen na hunnen dood
bewees, iegt, dat men een heilig bosch rondom hun graf'
aanlag (*). SERVrus verzekert , dat het woord tutus nooit
anders van vIRCILZVS gebruikt word, dan om dusdaanig
aan eenen held toegeheiligd bosch aan te duiden; ook houden, volgehs zijn zeggen, de zielen der helden zig in dit
bosch op (t). Men ontmoet bij vtKc1Llus eene merk
plaats, waarin gedoeld word op allen de dri;,-wardige
voorgemelde ítukken ,. welken tot den aan eenen held
toegewijden oord behooren (S).
„ In het tweede bek van cicERo over de Wetten, vind
men menige bewijzen van dezelfde gebruiken; ester verwijzen wij liever de liefhebbers tot dit boek zelf, om ze
aldaar na te leezen, dan dat wij hier verfcheide plaatfeii
zouden aanhaalen, en opeen ftapelen; inzonderheid, naaf.
de-,

„ (') PLATO, de Legibus, 1. c."
„ (t) SERVWS, ad ,Eneid. III. 3or.
445• IX. 4. et. Bucol. Ecl. V. 40."

Zie ook ad £neid. 1

„ ( Vrwwrr.rus Eneid. III. flor, meldt ons hoe ,Eneas An
dromache bezig vond , om voor Hektors gebeente , op zvtj
jaargetyde , offerfpvs en lvkgaven te offeren , in een wood
buiten de ílad ; roepende Hektors geest tot het boze -`-f ifl
groene zooden., op het welke zy twee altaareh aca d !!„ d!
om het lyk te be;ehreien."
A? R
,
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demaal deeze plaatfen niet voldingender zijn kunnen, dan
die, welken wij bereids bijgebragt hebben.
„ Ongetwijfeld is het verhandelde voor ons genoegzaam,
om met regt en met gegronde zekerheid te zeggen, dat
(*) zo veel betekent als een praalgraf van een
held, liet welk met een klein geheiligd bosch omfingeld is,
en om het welk eenige outaaren ftaan , waarbij de bloedverwanten of vrienden van den overledenen op zekere yastgeftelde tijden planten te vergaderen, om aldaar hunne
drankoffers en allerlei gefchenken op te draagen".
„ (*) Dikwerf alleen maar

e

IF e► . "

Tafereel der Algemeene Gefchiedenisfe van de Vereenigde
Nederlanden , gevolgd naar 't Fransch van den Heer
A. N. CERISIER. ("de D. ifte St. Te Utrecht, by
B. Wild, in gr. oEtavo, 296 bladz.
anneer wy den Inhoud,voor dit Eer[Ie Stuk des Vyf
W
den Deels geplaatst, openfiaan , ontmoeten wy twee
Boeken ; welks eerlte loopt van het fluiten van het Beland

tot het begin der Onlusten, wegens de Gefchillen over den
Godsdienst,; en het tweede , van het begin der Godgeleerde
Gefch,ilen, tusfchen de Gomaristen en Arminiaanen, tot het
gevangen neemen Nan OLDENBARNEVELD , DE GROOT en
HOOERBEETS. Deeze zyn Boeken, naar gewoonte, ver
welke ieder een treffend Onderwerp-delinTyprk,
van deeze dagen , zo vol beroerte, voor oogen flellen;
van de Gebeurtenisfen een verhaal opleveren , doorvlogten
islet verfcheide Aanmerkingen. De Gebeurtetiisfell
zyn zo vaak befchreeven , en men heeft alles, wat tot
dezelve behoort, van eene en andere Party, zo vlytig opgefpeurd , dat het niet wel mogelyk is , iets nieuws daar
over op 't papier te brengen. 't Komt dan naeest op de
fchikking aan . en de wyze van verhaalen ; en wy twyfelen
(liet , of die beide zullen gevallen. Wat de tusfchengevoegde aanmerkingen betreft; aan dezelve durven wy geen
zo algemeen gunflig onthaal belooven. Zy betreffen twee
Partyen , die nog in weezen zyn; en het is , in zulke
gevallen , onmogelyk , ze beiden te voldoen: en heeft de
Gefchiedfchryver , indien by anders de gevallen getrouw
te boek ftelle, en gezag voor dezelve bybrengt, hier zyne
Yryheid, welke de paalen der befcheidenheid niet te buiten
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ten treedende , nooit kan gewraakt of met een Wangunflig
oog mag aangezien worden. Gemeenebestgezindheid , en
te pleiten voor de Verdraagzaamheid in den Godsdienst,
ontvonken zomtyds dein yver des Schryvers , of des Navolgers.
Wy zullen op geen byzonder fink lililaan ; maar alleen
hier en daar iets ontleenen , om eene proeve op te leveren.
In onze laatstvoorgaande aankondiging van dit Werk , hebben wy opgegeeven : een onderzoek, na het gedrag van
Koning HENDRIK DEN IV, en of hy na de Oppermogendheid der Vereenigde Gewesten geftaan hebbe (*)? Dit
noopt ons hier het Chara er van dien Vorst in 't algegemeen , en - ten opzigte van ons Vaderland in 't byzonder, over te neemen.
„ LE VAssoR heeft zich de moeite gegeeven, om de
vlekken, die de groote hoedanigheden van HENDRIK DEN
IV ontluisteren , in het afzigtigst daglicht te Rellen. Hy.
vindt het (legt , dat men in de Kerken Lofredenen over
hem gehouden hebbe ; maar hy hadt 'er moeten byvoegen, dat HENDRIKS flerke drift tot de Vrouwen hem i ooit
de waare belangens van den Staat deedt opofferen ; dat
zyne twyfelagtige gevoelens , omtrent het ltuk van den
Godsdienst , oorzaak waren van die Verdraagzaamheid ,
welke, als een heilzaame balzem, de diepe wonden heelde , waar aan Frankryk zo veele jaaren gekwynd hadt.
't Is waar, men moet in Vergaderingen, in welken zwak
onder de misdryven gerekend wor--hednwalig
den , niet tot lof van HENDRIK DEN IV fpreeken. Dit
moet gefchieden in de byeenkomften des Volks , 't welk
hy rust en geluk verfchafte ; in de Gerigtshoven , die hy
hunne regten wedergaf; en op het Land, 't geen door
zyne zorg gis herleefde. Ondanks eenige trekken van
veinzery , door de omftandigheden als noodzaaklyk , en
eenige buitentpoorige moedbetooningen , uitwerkzels van 't
heet en kookend bloed, 't geen hem door de aderen fpeelde , ontdekt men , in dien Vorst, opregtheid , goedertieren
en krygsbekwaamheden , die zyne gedagtenis altoos-heid
in zegening zullen doen blyven. Met één woord, hy
was een beminnelyk Man, met eenige gebreken, en een
volmaakt Koning : hy betaalde tol aan de menschlyke
zwakheden; doch de trek tot vermaak deedt hem nimmer
Iet heil zyns Volks uit het oog verliezen . dit was hei
hoofd(*) Zie boven, bi. z 13.
2
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hoofdvoorwerp zyner zorgen ; by kende de waardy van
SULLY; en liet utrekt hem tot eeuwige eer, dat by deeze
Staatsdienaar, en Vriend, niet van zich verwyderde, wan,
neer de fchooue HENRIETTE D' ENTRAGt1ES, door haare
weigeringen , de liefde van EENDRIK dermaate wist te
doen ontbranden , dat zy van hem eene Huwelyksbelofte
verwierf, en de Koning deeze, geheel vervaardigd en getekend , SULLY vertoonde; waar op hy, vol verontwaardiging, dezelve aan ítttkken fcheurde. Ik geloof, riep de
Koning , grootlyks vertoornd , uit, dat gy gek zyt. De
Staatsdienaar antwoorddde. 't Is waar ik ben gek , en ik

we fche dat ik de éénigfte, ten opzigte van dit Pluk, in
k'rankryk tipas. En, als D' ENTRA@UES, met traanen in
de oogen , de Vorst fmeekte om het verzenden van deezen, haar hinderlyken, trouwen Hoveling, moest zy zich
laaten zeggen : Ik fiel een Man, als hy, boven honderd
Matresfen , als gy zyt ! Onderltettnd door deeze Staatsdienaar arbeidde by fteeds,om zyn Volk gelukkig te maaken : en, gelyk SULLY , een bevoegd waardt^erder van de
groote hoedanigheden deezes Vorílen, wiens gebreken by
x1iet verzwygt , zich uitdrukt : „ de tyd is al wat hein
„ ontbrooken heeft tot het volvoeren zyner roemryke on.
derneemingen."
Deeze Vorst , aan wien alle rechtfchaape Franfc hen nog
niet roem gedenken , en wiens Regeering ten voorbeeldti
moet dienen aan alle Vortlen , die hunne Onderdaanen
beminnen, zal ook by alle weldenkende Nederlanderen in
roemryke gedagtenis blyven. Hy vergat nimmer den .yver
door de Staaten voor hem betoond; hy omhelsde hunne
belangen met zo veel vuurs als geluks. Zonder de Geldfommen, welke by hun 's jaarlyks zondt, zonder de uitgeleezen Hulpbenden, die hy hun toefchikte; zonder de
ftandvastigheid , waar mede by zich, hun befchermende,
tegen S anje verzette , is het zeer twyfelagtig , of cone
gelukkige uitdag hunne wel onvermoeide, maar te zwakke
poogingen tegen de vreeslyke Sp.aanfche overmagt zou bekroond hebben. Aan hem , eindelyk , zyn ze verfchuldigd, dat zy de erkentenis hunner llnafhanglykheid eenen
vyand afwrongen , die dezelve hun te vuur en te zwaard
betwistte : want het Bettand was een zagt en heilzaam
middel, om de zwaarigheden weg te noemen , welken zich.
Qpcleeden tegen het volkomen fluiten van een Vrede, uitgcf''eld tot een tydperk , waar in dezelve met minder
schande en gevaars voor Spanje kon gellooten worden.

1c .
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Met é&n woord , hy verdiende den ílreelenden eertytel,
hem door een der Nederlandfche Gezanten gegeeven , den
eertytel van Vader der Vereenigde Nederlanden (*).
„ De Algemeene Staaten wisten , welk eene genegenheid
hy hun toedroeg ; en hier op vertrouwende, gingen zy
zo verre, dat zy hem lieten verzoeken, of hy de Franfche
Benden, in hunnen dienst , in de zaak van Kleef en Gulik, v or eeligen tyd, betaalen wilde. Hier over fcheen
hy een weinig misnoegd : en hun te verttaan geevende,
hoe veel fchats het Leger, 't welk hy op de been gebragt
hadt en na Duitsland zenden wilde, hem 's maandlyks zou
kosten , voerde hy den Gezanten te gemoet : De Staaten
zyn kleine Gierigaarts : en hun verzoek is een klein bewys
van ondankbaarheid; 'er nogthaus byvoegende, dat hy met
hun wilde handelen als reet zyn eigen Volk, en, zonder
achterhoudendheid, zyn geheele hart voor hun uitfcirudden,
als by zyne beste en getrouwfte Vrienden. Zelfs gaf hy te
veriaan gereed te weezen om een nauwer verbond met
de Vereenigde Gewesten tegen Spanje aan te gaan, wanneer de moorddaadige hand als gereed Rondt om zyne
dagen af te fnyden ,en zyne ontwerpen te verydelen (t)."
Het gevangen neemen van de drie Heeren , OLDENB9RNEVELD , TJE GROOT en HOGERBEETS , befchreeven heb
Relt dit Tafereel de verfchillende gevoelens over-bend,
die aaneenfchakeling van ongeregelde en gewelddaadige
handelingen , in deezer voege voor. Elk oordeelt daar
over verfchillend , naar de byzondere partyfchappen en
verfchillende inzigten. „ De Contra-Remonftranten
juichten dit bedryf ten hoogtfen toe. Zy beweerden ,
dat , om den regten Godsdienst in zyne zuiverheid te be_
waaren; als mede de Landfchappen, die op 't punt floe.
den , om vaneen te scheuren , by den anderen te hou
om voor de behou--den;AlgmSta,verpi
denis van 't Gemeenebest te waaken, het heil des Vaderlands boven alle byzondere overweegingen hadden. moeten
#hellen. Zy zagen deeze gevangenis aan als een fchoone
zonnefchyn , raa eene lange duisternis (S)q Het
klein
( ) METEREN.

xxXIr. E.

(t) journaal der 4mbasfadeurs , w. v. BLEDERODE. C. V. t w

MYLE en Z. DE MALDERE. M. S.

(§) BevDART.

fF. p, 242.. 3.18.

X. bl. 63. DB GROOT, nerd. X. CutLEroL
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klein getal der zodanigen, die geen party trokken, Gor9
deelde zulk een geweldig be(taan noodeloos : dewyl he
houden der Synode beílooten, en het afdanken der Waardgelders , gefchied was. De Engelfchen , zich in
deeze Gewesten bevindende, konden hunne blydfchap niet
bedwingen. „ Eindelyk," zeiden zy , ,,is dat magtig
„ Verbond verbrooken , 't welk met zulk een Oppergezag
„ het Gemeenebest beheerschte. Met het zelve is de
„ gevaarlykfte Vyand voor Engeland , die íl:outmoedige
Verfmaader van de bedr y ven en den perfoon zyner
„ Maje(leit , gevallen. Eindelyk heeft het GODE behaagd
„ zyne Kerke te behouden , welke die gevaarlyke Nieu„ wigheiddryvers door Duivelskonflenaaryen zogten te
a , doen waggelen en vallen." De Afgezant dier Kroone
vergenoegde zich niet, met zyne eu zyns Meesters goedkeuring aan ,deezen Handel te geeven :'hy verfchafte zelfs
Artykelen van befchuldiging tegen OLDEnnARNEVELD , en
verwagtte, volgens zyne eigene betuiging, dat dit bedryf
gelukkige gevolgen voor Engeland zou hebben, door den
val eens Staatsdienaars, wiens trots , • en weinige geneigdheid tot Engeland, doorgaans hadt in 't oog geloopen ;
daar by zich veel meer Fransch- dan Engelschgezind betoonde. Fly moedigde MAURITS aan, die, verzekerd van
de gunst des Konings van !ingeland , zich meer dan ooit
fireelde met het denkbeeld, van de langgewenschte Staats
te volvoeren (*). Dan de ieverige Ge-omwentlig
4rminiannen klaagden geweldig ;-inebstgzd
men verzogt een nieuwe BKUTIS , om 't Vaderland valt
een Dwingeland te verlosfen; men voedt aangeplakt :
,

Hollanders uw Privilegien erf l7ryheid zoet
Worden nu t'eenemaal getreeden onder den voet;
Eén BRUTvs kan ons helpen!
„ Hebben wy , was de taal dier Partye, de Vryheid
gekreegen, om onze Vryheid met voeten te zien treeden?
De Spanjaard kon zyne dwinglandfche maatregelen en bedryven onder den naam van Souverain vergoelyken. Maar
welke reden kunnen eenige byzondere Perfoonen , zonder
characters, bybrengen voor het beflaan , om , op eigen
aan O CARLET . II. p. 268. 3o5. 309. 1. 310. 116.. ,z;. B

riA!:^. X. bI. 63. Dz GROOT, Verd. XIIL.
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at^ngemaatigd gezag, drie voornaame Leden der Regeeringe van dit Gewest in hegtenis te neemen , tegen den wil
der Staaten , hunne eenige wettige Regters en Overheden ?
Kan de nakomende toellemming der Algemeene Staaten
een Handel, zo rechtdraads I rydig met de wetten, billyken ? Hebben zy oenig Regtsgebied op eene plaats , waar
zy zelfs niet vergaderen , dan reet verlof der Staaten van
Holland ? Zy fchenden , daarenboven, het Regt der Hol
van niet gevat te kunnen worden, zonder voor-lander
zo men ze niet op heeter daad grypt.-afgndberit,
Hebben de Algemeene Staaten reden van klaagen over
het gedrag deezer drie Staatsmannen , dan kunnen zy
zich althans niet als ' Regters aanílellen in eene zaak,
waar zy de rol van Aanklaagers fpeelen (*)".
Op de Regeerings- verandering, in veele Steden, door
Prins IIAUIUTS gemaakt, onder het gevolg eener Lyfwagt
van omtrent driehonderd Soldaaten , te Hoorn nog door
oenige vaandelen . gefterkt , en het gebeurde in dat Tydperk , vinden wy deeze aanmerkingen , welke dit Stuk
beíluiten, en 's Schryvers denkwyze klaar genoeg aan den
dag leggen. „ In alle deeze veranderingen betoonde
MAURITS de ltoutheid en onverfcbrokkenheid, welke het
kenmerk is van een Oorlogsheld, gemeenzaam niet gevaaren. Hy fcheen vermaak te scheppen in de ongerust
vrees , welke by den I\l agitlra nshcrf'oonen aan -hciden
ge les, welke de Gemee•-joeg.Grntwi;
nebesten aanwyst hoe veel gevaars zy loopen , van hunne
Vryheid te zien verdelgen door ceue Kry smagt, die zy.
tot verdeediging daar van, onderhouden , en nooit beten
verzekerd is, dan wanneer zy befcheriid wordt doer (IC
Burgers zelve , en de wapenhandel hun die fierheid, er
oorlogsdapperheid inboezemt, welke den Zoonen der Vrvheid zo fclioon hiaat, en hun moed en kragt geeft, oi;,
de belangen dier Moeder te handhaaven'.
Hier hebben wy het Tydperk , waar op wy de Om.
wenteling , toen in 't Gemeenebest voorgevallen , nmog w
dagtekenen. Zy beflondt hoofdzaaklvk , in deeze twc
aangeleegene punten : — de Meerderheid , welke ziek
de - Algemeene Staaten boven de Staaten der byzonderc
Gewesten aanmaatigden, in alle zaaken , den Oorlog ei
den Godsdienst betreffende; — en de Magt, die ai u^UTS zich toeëigende , om , naar welgevallen , de Leden
(

h')
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der Regeeringe te veranderen. Met deeze magt onderwierp
by het geheele Lichaam van den Staat , en voerde een
Oppergelag. Vleiery en Laagheid gingen met Dwinglandy
en Slaaverny hand aan hand; dus was het binnen ,'s Lands
gefield , fchoon buiten 's Lands het Staatsbeltuur geene
merklyke verandering feheen ondergaan- te hebben :. de
weezenlyke magt berustte thans in een Krygshoofd,, van
flap tot ftap daar toe opgeklommen , met fchennis der
Grondwetten van den Staat; doch zich altoos gedekt hou
onder den dekmantel eener fcllynbaare Gemeene--den
bestregeering. Met verbaasdheid',- gemengd met veront.
waardiging, ziet elk braaf hart deeze gedaanteverwisfeling.
Men zou de welfpreekenheid van een TACITUS moeten
bezitten , om voor de regtvaardige en onomkoopbaare
Regthank der Volken en der Eeuwen de aanlagen der
Dwinglandy en de zaak der Vryheid voor te (lellen , om
het zegevierende Misdryf te befchaamen , en de verdrukte
Deugd te wreeken : met één woord, zyne pen was noodig, om alle de tooneelen van dit droevig fchouvrfpel te
befchryven , en de zo befchreienswaardige ontknooping te
ontvouwen."

Z)e voortrefelyklaeid van een hryen Staat, benevens de 4niddelen om liet genot der Vryheid te behouden. Te Anfierdam, by M. Schalekamp ; 1783. Behalven de Opdragt

aan zyne Excellentie G. WASHINGTON , 6o liladz. in gr,
octavo.

et groote voorlel, in dit Stukje beweerd, is : „ dat de
Hwaar
„ waare Vrylieid alleen in die Staaten plaats heeft,
de Vergaderingen, by welken het opperlie gezag

„ berust, famengelleld zyn uit leden , die elkander ge„ regeld opvolgen ; welken het Volk na elkander en uit
zyn eigen lichaam daartoe verkiest." En men heeft de
handhaaving hiervan, volgens onzen Autheur, te befchouwen , „ als het eenige middel , om de poogingen nutloos
„ te maaken van die geenen, die onderneemen mogten,
é
, of zig een Koning„ om na de alleenheerfching teílaan
Om deeze zyne
„ lyk gezag aan te maatigen.
denkbeelden te bevestigen , legt by ons de volgende Stel
voor , welker bondigheid by één voor één tragt to-linge
doen zien.
„ I. Het. Volk denkt nimmer on de regten van een
}
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onafhanglyk Weezen te overweldigen , maar om zyne ei
te bewaaren ; terwyl 'er geene Natie is, welke niet-gen
in de Groot-en een haar geheel tegenftreevend gedrag ondervonden heeft.
1I. Het Volk is liet bekwaamfte om zyne Vryheid te
handhaven, vermids zyne geliefdfle bezigheid is, te doen
,zien ,dat aan de waarueemingen der gewichtig(Ie Bediening
van Staat meer moeite dan voordeelen verbonden zyn, en
dat de bezitting van dezelve. zo weinig aanbrengt om de
gierigheid en het vermaak te voldoen, dat het belang geen
reden altoos heeft om 'er na te wenfchen.
I11. De derde reden voor Bene Volksvergadering , zamengefleld uit Leden, die elkander regelmaatig opvolgen,
— de eigenaartigíle om de algemeene Vryheid te bewaa
-- is, dat de opvolging in het burgerlyk lichaam-ren,
dezelve magt heeft om de verbastering te voorkoomen,
als de beweeging het natuurlyk lichaam voor verderf behoedt.
IV. Deeze opvolging voorkoomt niet alleen de verbastering , maar vernietigt zelfs de Partyfchappen , knagende
wormen, altoos in werking tegen, de grondregelen van het
Gemeenebest.
V. De regelmaatige opvolging van gezagvoerende perfoonen bevestigt het weezen der Vryheid , vermids zy de
eenigfle breidel is, om de begeerte te temmen, welke na
een perfoneel voordeel haakt, welken niet dan te veel ei
verraadt.
-genbla
VI. Om te betoogen hoe zeer een Vrye Staat te fchar.
ten zy, boven den zodanigen, welke door de Grooten of
door Koningen geregeerd wordt en om te doen zien, dat
het lichaam des Volks het bekwaamlle is, om zyne Vryheid onafgebroken te handhaaven, zy het genoeg aan te
merken, dat het oogmerk van alle beftieringen is, of behoort te zyn, aan het Volk allerlei heil en welvaaren te
bezorgen ; gevende het zelve het genot der voorrechten ,
welke het toebehoort , en llrekkende het zelve tot eene
borstweering tegen allerlei onderdrukkingen.
VII. Het Volk , in de )Hoge Vergaderingen vertegenwoordigd wordende door Mannen, welke het vrywillig en
uit zyn midden daartoe verkiest, is de eenige wettige Befchermer zyner Vryheid.
VIII. Men zal gewisfelyk de Volksvergaderingen befchouwen als de gefcliiktflen, (.m de Vryheid eener Natie
te handhaaven, vermids dezelve in 't byzonder het belang
is
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is van het lichaam , welk door zodanige Vergaderingen
vertegenwoordigd wordt.
IX. Het voordeel van een Vryen Staat 'blykt zo veel te
meer daar uit , dat het Volk, welk niet gewoon is onder
Koningen, of onder de Grooten der Natie , te (laan , na
weelde overhelt.
-turlykmindeo
X. De voortreflykheid van een Vryen Staat , onder, het
gezag des Volks , wordt nog klaarblyklyker uit den aart
zyner Burgers , welke over het geheel grootmoediger,
werkzaamer, en vatbaarder voor edelmoedige gevoelens
zyn dan onder eenige andere Regeeringsvorm.
Xi. In een waar Gemeenebest vereischt alle beflisfng
de goedkeuring des Volks; derhalven is dit Volk de Borstweering tegen de poogingen van hen, welke de Dwingelandy trachten in te voeren, en heeft de willekeurige befchikking der Grooten niet te vreezen.
XII. De Volksregeering , dat is, eene Regeering wier
oppergezag berust by de Hooge Vergaderingen , zamengefteld uit . Leden door het Volk op gezette tyden daartoe
verkooren , is het beste gefchikt voor het geen natuur en
reden van het Menfchelyk Geflagt vorderen.
XIII. Een Vrye Staat is boven alle andere te fchatten,
om dat dezelve aan het Oppergezag minder gelegenheden
aanbied , om de zwakken te onderdrukken , en wreedlyk
te handelen.
XIV. De laatfe reden, en welke geene der minilen is,
om te betogen, dat de Volksregeering voortreflyker is dan
alle andere , is, dat deeze alleen die geenen, welken zy
in bedieningen gefield heeft , verplicht om reekeiifchnp
van hunne bedryven te geeven."
Onze Autheur de gegrondheid deezer flellingen aangedrongen hebbende , befluit uit al het voorgedraagen, „ dat
„ een Vrye Staat , in welke het opperfle gezag Loever„ trouwd wordt aan zodaanige Burgers, welke door het
Algemeen daartoe verkooren zyn , verre te fchatten is
„ boven alle andere foort van Regeeringsvorm , hoedanig
„ dezelve ook zou kunnen uitgedagt worden."
Men zal , op het doorbladeren van dit Gefchrift, gereedlyk erkennen, dat de Volksregeering in deezen Schryver een zeer goeden Voorfpraak heeft; en dat by derzelver voordeelen in een by uitlek gunflig licht plaatst.
Dan met dit alles blyft, onzes a tens, by den nadenkenden over , of de Autheur het Volk, aan 't welke by de
verkiezing van de Leden der Hooge Vergaderingen in han,
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den geeft, niet behendig volmaakter befchouwt , dan men
het , near het gewoone beloop der nmenschlyke zaaken ,
verwagten kan ? Zulks plaats hebbende ontslaat 'er eene
gewigtige reden, om te vermoeden, dat zodanig een plan
van Regeering zig beter in Theorie laat voordraagen, dan
daadlyk in Praktyk brengen : en dat 'er, zo 't al moge
kleine Landftreek, onoverkomelyke zwa--lykwarein
righeden te gemoet te zien zyn, in een uitgebreid Gewest; daar verfcheidenheid van Inzigten ,onder eene groote menigte van Inwoonderen , niet wel kan misfen van
zeer nadeelige gevolgen in zulk een Regeeringsvorm te
wege te brengen ; en wel te veroorzaaken , dat ze niet
lang op dien eenpaarigen voet kan flaande blyven; gelyk
de ondervinding genoegzaam geleerd heeft , in alle Staaten, daar de Volksregeering nu of dan (tand gegreepen
heeft. --- Veelligt zou de Schryver ons deeze beden
ontnomen , of dezelve ten miníte grootlyks ver--kelyhid
zwakt hebben, wanneer by ons uitdruklyk bepaald had,
wat hy door 't woord Volk verlaat, en op hoedanig eene
wyze het zelve in de verkiezing dier Leden te werk zou
moeten gaan: omtrent welk een en ander hy ons het ver
licht niet geeft. — Nopens het eerste leert hy-eischt
ons niets weezenlyks ; alleen , zegt by, ontkennende :
„ Om voor te komen dat men aan myne gevoelens eene
„ verkeerde uitlegging kan geeven, verklaar ik eens voor.
„ altoos, dat overal, waar ik in deeze verhandeling fpreek
„ van het Volk , ik niet bedoel een verward lichaam , uit
„ de byeenrotting van veele Leeden des Volks faamge„ held ; noch dat gedeelte, welk door de Wet heeft
„ kunnen beroofd worden van deszelfs Voorrechten , ten
„ traf e zyner misdaaden, en dat bygevolg niet meer in
„ den fland van het Volk geplaatst kan worden." Dit
gaat zo verre ontkennend goed: maar wat zegt nu fiellig,
in dit geval , de benaaming van het Volk ? En
wegens het laatfte fpreekt de Autheur flegts in 't algemeen
van eene vrye geregelde Volksverkiezing dier Leden , - na
malkander , uit hun eigen lichaam, uit het midden des TZalks ,
die, op gezette tyden, voor een bepaalden tyd, volgens eene
regelmaatige en nimmer afgebroken opvolging , daartoe n'er=
koozen horden, en die voor het Volk, het welk hen verkoo%en heeft, altoos verantwoordlyk zyn, van wegens hun gedrag in de beftuuringe der zaaken van t Gemeenebest. Dit
alles is zo algemeen , dat wy 'er ons geen regtmaatig
bepaalend denkbeeld uit kunnen vormen, wegens de, zo
als
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als wy uit het voorgeltelde begrypen , herhaalde Volksvergaderingen, die van tyd tot tyd plaats moeten hebben;
Hoe de Autheur, (het Volk niet maakende zo als by 't
hebben wil , maar, vindende zo als het is j uit zulke
Vergaderingen alle verkeerde gevolgen zal weeren, is ons
nog raadzelagtig : mogelyk zouden wy 'er gezetter over
hunnen oordeelen , indien by ons de natuur en inrigtingen dier Vergaderingen nader ontleed had.
Magazyn v:n tukken, tot de Miii.,azre ,jurisdiEtie betrekkelyk. Door FR. AOOR. V. D. KEMP. V 1/1II Deelent
Te Utrecht, by B. Wild, 1783. In gr. ot avo.
vervolg : op de vier voorige Delen, brengende
Als(Teeenverzameling
deezer Stukken , nopens dit gewigtig

onderwerp , tot op het jaar 1 749 (*), behelzen Je vier
laateren de daartoe behoorende Stukken zins dien tyd,
tot den tweeden July des tegenwoordigen jaars. Dezelven [trekken alleszins ter bevestiginge van het beweerde ,
en toones duidelyk, dat zo min , in de laatere, als ii: de
vroegere dagen, zo mini onder Z. D. H. WILLEM nF i V
en Nederlands tegenwoordigen Stadhouder WJLi EM c.r•.N
V, als onder Hoogstderzelver Voorzaaten, den Stadhu_
deren immer eerre ongelimiteerde Militaire 7urisdi&,ie. als
zig ook uitttrekkende tot civiele naaken en commune de.icten , Staatswyze is opgedraagen; blykende het integ_ndeel, dat 's Lands Staaten heeds, door herhaalde refc;u=
tien , het indringen van zulk eerre Jurisdit tie hebber! te
zo dat die niet , dan in teg:rik; rating von-gena;
dezelven, (tand gegreepen hebbe. ----- in een Aanhang
zet op het laatife Deel vindt men nog eenige Stukken,
met betrekking tot dit en de voorige Deelen t welken den
lieer v. d. Kemp eerst onder het afdrukken ter hand gekomen zyn, en ter verdere voltooijinge eener Verzamelinge (trekken, die van de uitertte aangelegenheid is voor
hun, welken. het point der Militaire Jurisdictie hebben te
discuteeren ; van waar men dit Werk ook reeds, hier en
daar, onder de Lands en Stads Archiven geplaatst heeft,
niet heufche erkentenis voor de moeite, welke de [Teer
v. d. Kemp, ten algemeenen nutte , heeft willen aanwen
-den.
,

(') Zie koven f bl. 217.
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Buiten veele andere merkwaardige Stukken, in dit Aan
medegedeeld, vindt men 'er wel inzonderheid den-hangzel
tot nog niet gemeen gemaakten Beflaltbrief,, gedateerd den
laatsten February 1579, die te meer overweeging vordert,
om dat de Heer van der Spiegel 'er zulk een grooten prys
op getleld heeft. In eene PE.OAMEMORIE, naamlyk, dienende tot onderzoek , hoedanig het Staatsregt zy der Provintie
van Zeeland, omtrent de Militaire 7urisdiftie t vervaardigd
door den Heer v. d. Spiegel, beroept zyn Ed. zig op
deezen Befialtbrief,, als de eerlle Wet, op welke de Geunieerde Provincien Troupes in Kaaren dienst hebben aan
tevens opmerkende, „ dat dee2e Ordonnantie-genom;
gemaakt is , door de genen , die buiten twyfel compe..
„ tent waren om zulk een Wet te formeeren; dat de
„ Staaten van Zeeland nominatim onder dezelveti bekend
„ flaan ; dat deeze de eerfte Grondwet is voor de Militie,
en gemaakt in een tyd, wanneer het doorlugtig Ver„ bond van Unie, tot een eeuwige befcherming der Pri„ vilegien van Provintien en Steden, is aangegaan." Verder leidt zyn Ed. 'er uit af, dat, volgens dien Beflaltbrief,,
een Militair eenig delict begaande, zoo wel in zyn Gartiifoen als in het Leger , moest geílraft worden voor
den Militairen Regter; maar buiten liet Leger, of bui„ ten zyn Garnifoen , en niet onder het Vaandel zynde ,
„ voor den Burgerlyken Regter, except weinige gevallen."
De Heer van der Kemp, deezen Befialtbrief einde
geworden zynde, heeft dien in zyn geheel in-lykmagti
dit Magazyn geplaatst; en geeft in eene aantekening te
kennen , dat men dit Stuk , zynes agtens , niet hooger
hebbe aan te zien dan eene Concept- Ordonnantie; dat het
gehouden moet worden 'voor een Concept des Artikulbriefs i59o, „ die, (zegt hy,) inderdaad de eeríle Wet
;, van deezen aart is, welke de Bondgenooten gemaakt
„ hebben." Op deszelfs herhaalde leezing is hy, gelyk
by wyders betuigt, volkomen bevestigd, in zyn voorheen
opgevat denkbeeld , „ dat naamlyk dit luk, omtretSt 't
„ pun& van de Militaire Jurisdictie NIETS afdoet, zo lang
„ men buiten Raat is , de bewyzen tegens dezélve in 't
„ algemeen , en in 't byzonder tegen den Artikulbrief ge„ opperd , te verwrikken." Hy Relt voorts zyne aanmerkingen, tegen het gewigt van dit Stuk, flegts beknoptlyk
voor, „ daar hem verzekerd is, dat een Man van Naam
„ en Verdienllen zig verledigen zal, ons dezen BESTALT2 , BRIEF
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„ BRIEF naauwkeurig te ontleeden;" wanneer men nadtó
re kundigheden nopens dit Stuk Raat te erlangen.

Na dat dit Berigt reeds ter drukperfe gefchikt was,
hebben wy in de Leydfche Courant , van Maandag den
29 September , eene aankondiging van den Heer van der
Kemp, nopens dit zyn Magazyn van Stukken, ontmoet,
die wy , ter nadere ophelderinge, raadzaam geoordeeld
hebben, ook , alhier te plaatzen.
„ Naauwlyk had ik, (zegt hy,) my durven voorftellen,
toen ik de moeiielyke taake, om 't Gedrogt der ongelimiteerde Militaire _7urisdiftie te beflryden , op my nam, en
in myne aanzienlyke l7erzameling van Stukken, uit welke
de enge paalen dezes Gerechtsdwangs aan elk moesten
blyken , die eerlykheids genoeg had , om zulks te erkennen , den Vaderlandfchen Regenten de middelen aanwees,
om 't zelve geheel te verpletten, naauwlyks had ik my
durven voorttelen , ter vergelding van myn arbeid , zo
veel goedkeuringen te ontfangen, als my is te beurt gevallen.
„ De Ed. Mog. Heeren Staaten van Friesland, van
Groningen en Omlanden, hebben, benevens de Ed. Gr.
Achtb. Heeren Burgemeesters dezer Stad [Leyden] my
zulks fchriftelyk en mondeling te kennen gegeeven. Een
nanzienlyk Gerichtshof heeft reeds haar toevlugt tot dit
Magazyn genomen. De Edele Schryver des voortreffelyken Briefs aan een Heer van Regeering in Zeeland. betreffende zekere Promemorie, geformeerd door Mr. LAURENS
PIETER VAN DE SPIEGEL , heeft myne gisfingen omtrent
zekeren "thans berugten Beflalt-Brief (a), door den Heer
VAN DE SPIEGEL tot een voornaamen grond gelegd voor zyne Militaire ` ttrisdiétie, get' erkt, en de by my nog overige twyffelingen geheel weggenoomen. Terwyl de Ed.
.eMog. Heeren Commisfarisfen, in hun Rapport over 't poinc`f
der, Militaire ` urisdiaie , uitgebragt ter Vergadering, der
Heeren Staaten van Zeeland , den- i t Aug. 1783, in 't welk
alle de pretenfe gronden van den Heer VAN DE SPIEGEL
funditus worden omgekeerd , derzelver den groottien trap
van zekerheid bygezet, en dit zo breed uitgemeeten Stuk,
onder andere Papieren van dien tyd geinfereerd in een Register ter griffie van Zeeland, zonder eenige hlyken van eclat
beid .
(a) Magazyn vair Stukken, in 't aani:. P. 134. T. VIII.
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lteid, flegts voor een Concept , by dd Gedeputeerden tot do
Unie ontworpen, hebben gehouden (b).
Dit alles en 't dringende verzoek van aanzienlyke, kun
Vrinden hebben my overgehaald, om-digeVarlnfch
dit meesterlyk Zeeuwsch Staats Rapport, met die nog overige Stokken en Refolutien, by de refpedtive Bondgenoten,
zo omtrent de bepaaling der Militaire Jurisdiéfiie , in 't ge
vernietiging des Hoogen [irygsraads ,-men,dghl
als tot de zaak van den Vendrig DE WITTE betrekkelyk,
na de uitgave van 't Magazyn genomen of nog te nemen ,
by elkander te voegen, om deze Verzameling volleedig te
maaken ; indien ik , even gelukkig als zommige voorvechters of begunftigers van deze gedrochtelyke Rechtbank, dezelve magtig kan worden; waartoe ik anderwerf de hulp
der Vaderlandfche Regenten verzoeke; wanneer ik by dit
alles eenige misflagen aanwyzen , eenen Chronologifchen Index over 't geheele Werk, met aanwyzing der Deelen en
Bladzyden, om 't zelve van nog algemeener nut te maaken,
zal geeven, en aangemoedigd worden, om de Vryheid en
Rechten myner Mede-Burgeren tegens: elk . en een legelyk
te helpen voortellen en verdeedigetr.
Leyden , den 26 Sept.
1783.
(b)

FR. ADR. VAN DER KE MP.

Rapp. P. 9.

Euangelifche Gezangen, voor. Godzoekende Christenen. Door
H. LOSSING, MATTIIYSZ. Met eigenaartige in den Italiaanfcl1en
fnaak, hiertoe vervaardigde, Melodijen, gecomponeert door j.
SCHMITT. Drie Stukjes. Te 44nferdam, by J..Vlesfing, 1783.
Behalven het Voorwerk 20o biadz. in gr. octavo.

bundel van tichtelyke Gezangen , die de Heer Lusfng
Een
vervaardigd , en in zodanig Bene rangorde gefchikt heeft ,

dat ze, behalven een Morgen- en Avondzang, waarmede decze Verzameling begint en eindigt , den aanvMdg en voortgang
van eens Christens geloovigen wandel , tot op zyn Nerven, en
de verwagting der verfchyninge van J. Christus, ten laatfien
dage, tot zaligheid . aanduidetl. Ze zyn ten algemeenen nutte
op onze gewoone Pfalmwyzen gedrukt; doch tevens heeft men
'er, ten gevalle van de Liefhèhbers der verhevener Muziek,
zodanige Melodyen bygevoegd , die , en voor fpoeltuigen en
voor de (lem gefehikt, zeer gepast aan den inhoud beantwoorden. De Heer Lusting Beeft cmeenlyk zyn beuógde onderwerp
V. DF.EL.AL.LETT.NO. it.
1k .
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werp zeer wel gadegeflaagen ; en zyne gedagten deswegen3•
op eenti gel'chikte manier uitgedrukt. Tot eene proeve ver

Gezang, in 't welke by God als den Vader der Ge -frekzyn
jen beschouwt , dat , op de wyze van den XXXliten Plm-lovi
gedicbt, aldus luidt :
Hoe teder is uw naam van Vader,
Mijn redder in den nood,
Mijn God zo goed als groot;
Daar ik u net vertrouwen nader
ll7ord ik tot u gedreven,
d Springbron van mijn leven.

't Is waar, wie u, Volzalig biezen,

Zijn Vader noemen mag
Dient u met diep ontzach;
Die moet met teedre liefde u vreezen,
Met al zijn zielvermogeb,
U met zijn hart verhoogen.

Dien wilt Gij met uw gunst befiraalen,
Die wandelt in het licht
Van 't Godlijk aangezicht;
Daar zij , die van uw wegen dwaalen,
Met van u af te %werven,
Uw troost, uw heillicht derven.
Ach Vader! ben ik afgeweken,
Onttrek u niet van snij ,
in deze woestenij
Zoude ik, in naare doodfche fireeken ,
Bij 't voelen van uw plagen,
Uw gramfchap kunnen dragen?
Mijn Fader.... ! d de tederheden,
Die 't denkbeeld vara dien naam
Mij geeft.. .!,zie hoe 'k mij fchaam,
'k Belijd, betreur mijn overtreden,
En koom , in mijn, elienden
't Ootrnoedig toe u wenden.
Gij tog bedro efdst nooit van harte,
Dien Ge u ten kind verkoost;
Dit Vader is mij'n troost;
Gij zijt enelijlend met mijnfmarte,

Bejchouwt, volonededogen,
2Wj met ontfermende togen. l)i'
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Die raam doet me in 't vertrouwen leven,
Dat gij mijn zondenfchuld
Niet meer gedenken zult ,
Maar, daar ze is in uw Zoon vergeven
Mij weer in gunst gedenken,
En 't licht uws aanfchijns fchenken.
Zo doet die naam mij zegenpraalert,
Zelfs in den bangier firijd.,
Wijl Gij almagtig zijt...!
Ilij doet mij ruimen adem haaien;
Ya 'k mag u Vader noemen,
Mij in uw gunst beroemen.
,

Wil mij in dit geloof verfterken

Och mokt ik als uw kind
Dat van u word bemind,
Die heilbet' ekking meer bemerken,
Meer van uw liefde fmaaken,
Meer tot uwe eere blaaken.

Ik zal dit van uw trouw verwachten;
'k Stel in dit kindfchap , Heer,
Mijn hoogjie vreugd en eer;
Ik zal 't mijn zaligst voordeel achten,
Moge ik uw beeld hier dragen,
8 Vader U behagen.
ADELA en THEODOOR., of Brieven over de Opvoeding, door Me'rouw de Gravin Dr GENUS. Uit het Fransch vertaald, en
met aanmerkingen uitgegeven , door E. BEKKEB , Wed. D. A.
WOLFF. Derde Deel. In 's Gravenhage, by J. v. Clccf., 1783.

In groot oêtavo, 388 blade.

Met dit derde Deel loopt het plan van Mevrouw de Gravin
de Geniis ten einde ; en zy heeft liet zelve boltrokkeli op
eene wyze , die volmaakt beantwoordt aan de gelukkige uitvoering van het voorgaande gedeelte; waar van wy, met aan_
prvzing deezer Brieven, als een nuttig gefchrift, over het Pluk:
der Opvoedinge , odlangs gewag gemaakt hebben (*). Pet
Plot van den laatf'en Brief Iichetst ons eigenaartig het hoofdbe_
doelde. Dezelve is van de Moeder van 4dela en Theodoor, _die
aan haare Vriendinne een berigt geeft van het voltrokken flu-.
we(*)
Ze bove i, bl. 91.
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welyk; zynde ,Nala en Theodoor , ieder, naar wensch der
Ouderen , niet eene beirt inuelyke wederhelft in den Echt ver
gewag maakende van 't geen zy -enigd.,Bylhíï
als een byzonder Bruiloftsgefchen%, haaren Kinderen gegeeven
heeft, drukt ze zig aldus uit.
„ Na het tr}idd.agmaal leide ik Adela en Theodoor in myn
Kabinet , en daar uit myn Kas twee Exemplaren van een
werk, bef}aande uit drie grote dealen over de Opvoeding ,
nemende, zeide ik . „ zie daar, myne Kinderen, dit is het
„ eenige , dat ik u nog te geven heb. Het is een werk ,
„ voor u gefchreven ; het voert den titel : Brieye?r over de Opvoeding....... Gy zult 'er een nauwkeurig afbeeldzel van
„ de waereld in vinden. Door dit fchildery van het menfche„ lyke leven , heb ik u willen aanwyzen , welk een weg u
„ tot het geluk zal geleiden, welke dwaalpaden gy moet' ver',, myden, welke dolingen gy moet íchuwen.... Hiertoe word
„ moed vereischt. Ik weet het by ondervinding, dat men
„ zich aan vele gevaren blootftelt, als men zonder oogluiking
„ de dwaasheid en de ondeugd wil te keer gaan!.... Maar
„ ik fchreef voor u; wat zou my dan weerhouden hebben?
Jk heb waarheid, niets dan waarheid, gezegt; ik wilde uw
verfland verlichten. LL- arbeidde des ook aan myn 'eigen
geluk. Ik ben nog jong genoeg, om my te kunnen vleyen,
dat ik de opvoeding uwer kinderen ook nog zal regelen:
„ maar, indien de dood u uwe Moeder vóór dien tyd out,, rukt, dan zult gy in dit werk al dieu raad, en onderrich_
„ tingen, vindep, die zy u zelf zoude geven. Qit Boek is
„ opgeffeld voor de jeugd; niet voor de kindschheid. Het
„ ontdekt u alle de geheimen der Opvoeding. Zo gy myne
Leerwyze volgt, geeft het aan uwe kinderen dan voor een
Huwlvksgefchenk. Gy beide zyt best in Raat, om te we,, ten_, en aan anderen te tonen, of deeze leerwyze verkies„ iy1 zy. ter naarvolging. Indien gy u tiilnmer van uwe plig„ ten verwydert; indien gy u aan uwe beginzels vast houdt ;
„ indien gy altoos deugdzaam en toegevende zyt; indien uwe
„ kundigheden, uwe 'talenten, u daaglyks nieuwe vermaken
bezorgen; zo gy een altoos toenemend genoegen vindt in
wel te doen, in deugdzaam te zyn, dan is myna
„ L,eerwys goed myn ontwerp geen harfenfchim , en myn
„ Bock geen ROMAN.
„ Ik twyffel ook riet, myne waarde Kinderen, of gy bei
zult, door uwe wyze van denken en doen, de nuttig-,den
breid van dit werk bewyzer,. Men zal, wanneer men uw-,
„ karakter en hart kent, myne gehoudene Leerwyze goed
„ keuren".
-
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LETTER - OEFENINGEN
iTerhandelingen, ter beantwoordinge van een Voortel, opgegeven door de Heeren Bezorgers van liet Stolpiaansch
Legaat. Te Leyden by S. en J. Luchtmans, 1782. Behah'en het Doorwerk, 32o bladz. in gi. quarto.
in dit Stuk vier Verhandelingen, ge
Men levertdeons
volgende Voor--lèhrevntbawodighet
Christelyke Zeciekuude geen éénen

pligt
Itel: „ Dat
voorfchryfc, welke den Burger belette zyne belangen te
„ behartigen, en flrydig zy tegen liet heftier van het Gemeenebest,, naar tie regelen eener gezonde flaatkunde."
Van de vier Verhandelingen hebben de twee eer(1'en inzonderheid na den Eerprys gedorngen ; en, by 't Reken der
ftemmen , is het lot der Latynfche Verhandelinge van den
Amfteldamfchen lloogleeraer Cras guntlig geweest, van waer
dezelve hier de eerfte plaets bekleedt; op welke dan eene
Nederduitfche Verhandeling van den Heer Petrus Verftap
_7unior, Koopman te Rotterdam, volgt. By deze komen
nog twee Latynfche Verhandelingen ; de eerfte van Bene onbekende hand , en de laetfle van den Zevenbergfchen Hoog
Pap de i agaras.
-lera
De Hoogleeraer Cras verdeelt zyne Verhandeling in drie
voorname ftukken. Het eeríte gedeelte ltrekt , oen te toonen,
hoe de Christelyke Zedekunde over 't geheel uitnemend gefchikt is, zo om het geluk van byzondere perfoonen, als
om het heil van een Gemeenehest, en den rechtmatigen lof
der Landbeftierderen, door derzelver betrachting, te bevorderen. In het tweede bedoelt de Hoogleeraer zodanige
uitlegregels aen de hand te geven, door welker behulp men
liet onbezonnen verdraeien veler pligtsvoorf'elliugen , in de
Bybelbladen, krachtig te keer kan gaen; en welke r inachtneming grootlyks dient ter ophelderinge van zodanige mis
Deze regels, welken hier wel byzonder-bruikteplafn.
verdienen gemeld te worden , zyn de vnlge; de.
i. Vele plichtsvoorflellingen in de Schriften des N. T.
moeten niet eigenlyk, maer tropice, of Il uurlyk, niet naar
den letter, maer allegorice, of by manier van zinfpeling,
verilaen worden.
2. VeL1
V. DUL. 4L.G, LETT. NO. ia,
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2. Vele plichtsvoorftellingen in die fchriften , welken
enige zaken in 't algemeen, met onbepalende fpreekwyzen,
verbieden, zyn van dien aert, dat ze niet zo zeer deze
zaken zelven, als wel derzelver misbruik, en de gebreken,
die 'er veelal mede verknogt zyn , tegengaen ; of ze bedoe
alleen ene foort van vergelyking niet gewigtiger zaken,-len
die men boven dezen ter harte moet nemen.
3. Velen dier plichtsvoorlfellingen, fchoon met onbepa.
lende fpreekwyzen , en dus als algemeen , uitgedrukt, moe
nochtans, uit hoofde veler redenen, meer byzonder,-ten
en met ene zekere bepaling, opgevat worden.
4. Vele plichtsvoorftellingen , op zodanig ene wyze uit
alleen tot zekere perfoonen en tydsomf'an--gedrukt,zyn
digheden te bepalen.
5. Vele plichtsvoorftellingen worden liyperbolice , of met
enigzins flerke, of alsvergrootende,fpreekwyzenuitgedrukt,
hoedanige voorstellingen niet naer den letter te nemen zyn.
By de ontvouwing dezer oordeelkundige en rechtmatige
uitlegregels, die op een aental van fchriftuurlyke plichtsvoorflellingen toegepast worden, gaet de Hoogleeraer ene
menigte van verkeerde opvattingen en verdraeijingen van
zodanige plaetzen ten krachtigfle tegen; en geeft tevens
een zeer gepast middel aan de hand , waar door men nog
veele anderen, (die by niet allen in dit heflek kon byeeubrengen,) op zodanig ene wyze van het hier beoogde mis
kan ontheffen.
-bruik
Tot dus verre heeft de Hoogleeraer getoond, de eigen
heilzame gefchiktheid der Christelyke Zedekunde;-aertig
en te gelyk doen zien , dat de bronwel van veler denkbeeltien tot derzelver nadeel, grootlyks te vinden is , in de ver
uitlegging ener menigte van derzelver plichtsvoor -kerd
tevens non , hoe die bronwel genoes-fielng;wyzd
zaem geheel te floppen zy. Hiermede heeft zyn Ed. het,
ten opzichte van een ontkennend Voorftel, als dit is, dat
dezelve geen éénen nadeeligen pligt voorlclzryft , reeds verre gebragt. Om echter nog wyder voort te gaen , en 't
dus zo ver te brengen , als het betoog van een ontken
om zo te fpreken, toelaet , fci;ikt by het-nedVorf}l,
derde of laetfte gedeelte zyner Verhandelingc nog, tot het
nagaen van zulke Christelyke zedekundige flellingen ,
waeromt: ent juist geen misveríiand omtrent derzelver bevatting plaets heeft ; maer die men , by mangel van een
welwikkend oordeel, als nadeelig befchouwt; en wier tegen zyn Ed. toont, dat ze, in Rede van fc adelyk te
zyn,
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zyn, inderdaed alleszins medewerken, tot het geluk der
zamenlevinge. Hiertoe brengt de Hoogleeraer het verbod
van cie Veelwyvery, en de ligtzinnige Echtfch'eiding; als
mede de voorfchriften van zachtmoedigheid , ootmoedigheid, infchiklykheid, algemeens Menfchenliefde, zelfs tegens de Vyanden, en 't afleggen van haat, wraekzucht
en dergelyken. Omtrent de hiertoe betreklyke flukken
doet de Hoogleeraer duidlyk zien, dat men het fpoor geheel byster is, wanneer men daer uit ten nadeele van de
Christelyke Zedekunde oordeelt: en dat men, 't geen hier
ten betluite nog by komt, even zo ten uiterf'e ongerymd
der Christelyke Zedekunde te laste legt, het geen men
an het wangedrag der Christenen , die de hun voorgefchreeven Zedekunde niet behoorlyk gade flaen , heeft toe
te fchryven.
Met deze Verhandeling van den I-Ioogleeraer Cras heeft
de daeraen volgende van den Fleer Ve^ffap .7unior, fchoon
in de wyze van uitvoering geheel verfchillend, in verfcheiden byzonderheden ene merkelyke overeenkomst; van waer
ze beiden, zo uit hoofde der verfcheidenheid als der overeenkomt,e, zeer gefchiktlyk zamengaen; biedende, in een
zekeren zin , elkanderen de hand, om het een of ander
gedeelte meer onderfcheiden uit te werken , of nader op
te helderen. De Hoofdverdeeling van dit Stuk is deze.
Het eerfie gedeelte gast over het heftier van 't
Gemenebest, naer de regelen der gezonde Staetkunde, die
de Antheur in deze orde voordraegt. i. Den Godsdienst
handhaven, en de Deugd bevorderen. a. Vryheid van Geweten verlenen. 3. De natuurlyke Vryheid en de Regten
des Volks ongefchonden bewaren. 4. De Oppermagt in
haer volkomen aenzien bewaren. 5. Wyze Wetten handhaven. 6. De traffen naer de voorfchriften van Wysheid,
Billykheid en Regtvaerdigheid inrichten. 7. Den Onderdanen in hunne gefchillen onpartydig Regt verfchaffen. 8.
Het Volk gene onbehoorlyke fchatting opleggetn. 9. De
Eensgezindheid onder de Leden der Regering , zo veel
mogelyk zy , bewaren. ro. Strikte Regtvaerdigheid ten
aenzien van andere Volken in agt nemen. ir. Vrede houden, zo lang mogelyk zy, doch, by verbreking van dien
door anderen , de Magt des Lands , op de best mogelyke
wyze, tot verdediging gebruiken. ia. Kuntlen en Wetenfchappen aankweken. 13. Landbouw, Fabrieken, Zeevaert
en Koophandel , aenmoedigen. 14. Het Huwelyk aenmoedigen. id. Gebrek en Ledigheid uit den Staat weren. En
L 1 2
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eindelyk 16. De uitfpanningen van het Volk regelen (*).
Op het afhandelen hiervan overweegt onze Schryver, in de tweede plaetze, de belangen van den Burger;
en daeraen hecht hy dan, in het derde gedeelte, een bei
knopt verflag van den aert der Christelyke Zedèkunde ,
waer in hy betoogt , dat dezelve aen de Overh eden de
gezonde Staetkunde , en aan den Burger zyne belangens
leert betrachten. Voorts fchikt by het laetfle gedeelte , tot het afwenden der tegenbedenkinge , dat de
Christelyke Zedekunde, wat men ook tot derzelver aenpryzing zoude mogen zeggen, vele levensregels voorfchryft,

die in een Gemenebest onuitvoerelyk, ja met ene wyze Regeering firydig zyn. Om de kracht dier bedenkinge te
verbreken , en dus het voorgezegde te verfterken, zo gaet
by de merkwaerdigl}e Hellingen der Euangelieleere na , •op
welken de zodanigen - het oog hebben , en toont , rakende
ieder derzelven afzonderlyk , dat zommigen van die verkeerd begrepen worden, als men ze in dien nadeeligen zin
verklaert; en dat de overigen, die daedlyk tot de Euangelieleer behooren, geenszins van die natuur zyn, dat enig
Lid van een Gemenebest dezelven niet zou kunnen betrachten, of dat ze met ene wyze Regering zouden thyden. De dus voor tegenfpraek beveiligde Hellingen ,
met welker ontvouwing deze Verhandeling afloopt, zyn
de volgende. i. De Leer van een toekomend leven is niet
nadeelig aen ons tydlyk geluk. 2. De Christelyke Zedekunde beguniligt gene Onverdraegzaemheid. 3. Zy is niet
aenleidelyk tot Tiranny, Ongehoorzaemheid of Regeering_
loosheid. 4. Zy ontzegt niemand de handhaving van zyne
Renten. 5. Zy keurt noch de Geleerdheid , noch liet F luwelyk, af. 5. Zy belet den Burger niet zyne belangen te
behartigen. En eindelyk 6. Zy verbied den Mensch niet
een Verdeediger en Beminnaer van zyn Vaderland te worden.
By deze twee Verhandelingen komt ene derde, waervan de Opfteller niet goedgevonden heeft zynen naera te
openbaren: liet kan zyn, dat by 'er duchtige reden voor
Nebbe; doch dezelve is indiervoege uitgewerkt, dat ze
hem, fchoon in de vergelyking minder, nochtans ter eere
flrek(*) Onze Schryver brengt deze byzondere regels onder twee
algemene hoofdregels ; behoorende de elf eeri'te , tot het bevorderen van orde , rust en veiligheid ; en de vyf laetften tot
het bevorderen van 't geluk des Volks.
-
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ftrekke; nadien ze alomme blyken van ene welberedeneerde oplettendheid verleent, en leerzame aenmerkingen voor
opzichten,, wel by cie voori--draegt,invfch
gen gevoegd mogen worden. Derzelver Schryver vangt
aen met ene ontvouwing van het Voorstel; laet daerop
volgen ene vergelyking tusfchen de Christelyke Voorfchriften en de Burgerlyke \Vetten; en treed dan, met zyne
derde afdeeling, bepaald ter zake. Hierin Relt hy zich
voor, te toonen: i. Dat Christus niet bedoeld heeft ene
byzondere Burgerlyke Maetichappy op te richten. 2. Dat
hy echter zynen Godsdienst nergens anders, dan in ene
geregelde Burgerlyke Maetfchappy, (land heeft willen doen
grypen. 3. Dat de Christelyke Godsdienst der Burgerlyke
Maetfchappye niet nadeelig maer voordeelig is. En etndelyk verledigt zich de Autheur, in het laetíï:e gedeelte
zyner Verhaudelinge, om na te gaen, 't geen men ten
lalle van den Christelyken Godsdienst aenvoert, als ware
dezelve niet gefchikt voor ene Burgerlyke Maetfchappy t
om dus, niet het beantwoorden der tegenbedenkingen,
het bovenbeweerde te bevestigen, en te vollediger, naer
den eisch van 't voorítel , te tonnen, dat men gansch ongegrond den Christelyken Godsdienst hiervan zoude ver
brengt dezelven tot twee foorten.-denk.ZyE
De eerfte fonrt grond zich niet zo zeer op enig byzunder
zedelyk voorfi hrift, als wel op den algemenen inhoud der
Zedeleere. Men beweert naewlyk dat filoode en flinkfche
bedryven dikwerf van nut zyn voor een Gemenebest;
waer tegen de Christelyke Godsdienst rechtftreeks aengekant is. Als mede, dat de Christelyke Godsdienst van
deszelfs aenhangeren vordert, hun eeuwig heil zo Clerk na
te jagen , dat ze hunne tydlyke welvaert veronachtzamen.
Op de wederleggi:rg der eerste finlbfche delling, en der
volgende verkeerde uitlegging der Christelyke Leere, volgt
dan ene overweging van tegenbedenkingen van de tweede
foort; die men ontleent uit enigen van derzelver Zedelyke
Voorlchriften; waaronder de volgende betrokken worden.
i. De Christelyke Godsdienst verbied alle foorten van
onoprechtheid , geveinsdheid , bedrog, leugentael enz.;
waervan echter de doorzichtige Staetkunde zich me'ermaels
bedient , ja zonityds moet bedienen, ter bevorderinge van
't welzyn van het Gemenebest. e. De Christelyke Godsdienst dooft alle Eerzugt uit; die intusfchen zo noodzaek]vk is, om de menl'chen te nnopen, ons den Lande dien
te zyn. 3. Ook tracht dezelve de menfchen zo zacht--lUi;
moeL1,
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moedig, gedwee en medelydend te maken, dat ze niet
meer gefchikt zyn ter itrafoefeninge over de misdaders;
zonder welke nogtans geen Gemenebest veilig kan zyn.
4. Het houden van den Sabbath kan belemmerend voor den
Staat zyn. 5. Het weren van de Vicelwyvery is te wraken ,
om dat dezelve, ter, flerkere voortteeiinge, zomtyds in
een Gemenebest vereischt kan worden. 6. Ook is het
ítuk der Echtícheidinge te eng beperkt, voor het geluk
der Maetfchappye. 7. Het onderhoud der menigte van
Geestlyken , en de kostbaerheid der openbare Godsdienst
een Gemenebest bovenmate. En-gebouwn,zart
eindelyk 8 de leslèn tegen de pragt, en 't vergaderen van
fchatten, in de Euangelieleer voorkomende, zyn onbeftaenbaer met het welwezen der Maetfchappye. Onze Autheur wederlegt ieder dezer tegenbedenkingen op ene
voldoenende wyze; en liet zich ten Plot nog kortlyk uit,
over het misveriland , dat by zommigen placts heeft, wegens enige voorhellingen nopens het onophoudlyk bidden,
het eedzweeren, en het gewelddadig wederttaen van onze

vyanden.
Ten laetfte komt ons hier nog voor, ene Verhandeling
van den Hoogleeraer Pap de Fagaras, die het Voorftel in
ene doorloopende ove'rwëging ontvouwt, nacr de twee
hoofdvoorwerpen tot welke liet te behandelen onderwerp
betrekking heeft; den Burger naemlyk, en de Beftierders
van het Gemenebest. Naer dien - leiddraed zich richtende, toont hy, in de eerfte pl^tetze, dat de voorfchriften
der Christelyke Leere, ten aenzien van byzondere Perfoonen, niets vorderen, dat tegen dezelver wezenlyke belangen inloopt: en dan doet hy verder zien, dat dezelven
geenzins firyden, met de welgegronde regelen der Staetkunde. Deze Verhandeling, fchoon ze meer alge
-menzy,idrhoenblz,(hdaige
afzonderlyke overweging de natuur van 't Voorl}cl echter
enigermate vorderde,) is nogtans, op zich zelve befchouwd , mede een in zyne Poort wel uitgewerkt Stuk.
Zy levert ons ene juist aeneengefchakelde verdediging
van den aert en den natuurlyken invloed der Christelyke
zedekunde ; als die, recht ter harte genomen zynde, ten
uiterfte gefchikt is , om het geluk van een Gemenebest,
zo ten opzichte der Burgeren als der Beftierderen, te bevorderen en te bevestigen. Zy dient dus krachtig ter wederlegginge van de zodanigen, die beweren , (lat de

daedlyke betrachting van den Christelyken Godsdienst,

in _t
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met het welwezen der Menschlyke Maetfchappye zou
firyden. Een gevoelen, dat, gelyk de Hooglecraer met
regt aenmerkt, te gevaerlyker is , en met te íterkcr nadruk tegen egacn behoort te worden , om dat bet niet
alleen het verpand niet boze drogredenen vervult, maer
ook liet hart bederft en verkeert; terwyl het , de deugd
en de oprechtheid verbannende, ontrouw , bedrog en dergelyke, als den Lande dienílig, leert verontfchuldigen :
't welk niet, gelyk nog wel vele andere gevoelens, voort
uit een opgevat vooroordeel, gebrek van oplettend -fpruit,
onkunde; maer uit ene verbasterde gemoedsge--heidof
feltenis, die ftreelende ondeugden, tot haer eigen verderf en dat van anderen, met opzet voed en voortkweekt.

Beroep op het gemeen gevoel , (of gezond Verfland ,) ten iehoeve van den Godsdienst. Uit het Engelsch van den
.erwaardigen Here j. OSWALD , Dr. in de Godgel. en
Predikant te Methuen in Schotland. Tweede Deel. Te
Utrecht, by J. C. ten Bosch, 1782. In gr. oftavo, 473
bladz.
de flaying van de wettigheid der Regtbank van the
O pComm
-n Senjè, het gemeen Gevoel, of het gezond TVer-

fl and , of het gemeen Natzuurlyyk Begrip geheten, dat is,
van dat eenvoudig en ongeoefend Verftand , 't welk allen
menfchen , van welgeftelde hersfenen , gemeen is , in 't
cerite Deel voorgedragen (*); volgt, in dit tweede Deel,
de nadere aenwyzing der noodzaeklykheidl en nuttigheid
van de rechte opmerkzaemheid , en 't vereischte gebruik,
van dit gemeen Gevoel, omtrent de eerfle waerheden van
den Natuurlyken Godsdienst. Om dit te ontvouwen en
aen te dringen, handelt de Lcrwaerde Oswtild vooraf over
het gezag, waerop wy de eerile waerheden omhelzen, en
toont voorts hoe wy door het gemeen Gevoel geleid worden , en dat geleide hebben te volgen, in de kennis en
erkentenis der eerfle wacrheden van den Natuurlyken
Godsdienst. By die gelegenheid handelt onze Autheur,
niet betrekking tot dit onderwerp, afzonderlyk over het
bennen van God , de Godlyke I?igenfchappen, de Voor
beid, de zedelyke Regeering, de zedelyke Verplich--zieul
ting,
(*)Zie Hedend. Ya<Lrl. Lett'rorf. . V. D. bl. 421.
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ting, het Geweten, en een toekomend Oordeel. Verder
verledigt by zich tot ene wederlegging der tegenwerpingen , tegen de klaerblykelykheid der eerie waerheden; en
lefluit ten laetíle dit zyn Werk niet enige bedenkingen,
gericht aen ve:rflaneige en brave Meníchen : waer in by
't 'er op toelegt , ons te toonen, van hoe veel belang liet
zy de eerde waerheden van den Nlatuurlyken Godsdienst
ouwaukelbaer te vestigen ; als mede dat liet gebrek aen
overtuiging dier waerheden te zoeken is , in de verlieerde gefteldheid der Menfchen ; en eindels k dat het
veronachtzamen van den Godsdienst , by ene anderzins
verlichte en door Gods goedheid beweldadigde Natie, ten
hoogfle te wraken , en ten uiterfte flrafbaer is.
De Eerwaerde Oswald doet in dit zyn Gefchrift der
zake van den Godsdienst een nuttigen arbeid, daer alles
zamenloopt , om op ene klare en overtuigende wyze te
doen zien , dat het gemeen Gevoel ons alleszins opleid
tot ene gegronde en betrachtende kennis der opgemelde
Godsdientlige waerheden; en dat tiet inderdaed zinneloosheid, of ene onverfchoonlyke onbedachtzaemheid zy , dit
niet gade te ilaen : waer van een oplettend Lezer , die
dit Werk met aendacht overweegt , als by zyn gezond
Verf'and bezigt , niet nalaten kan overtuigd te worden.
En fchoon de Autheur al eens, in 't een of 't ander ftuk,
de kracht van 't gemeen Gevoel , in tegenftelling van
fcherpzinnige redeneringen , wat te fierk niogte aendringen , men zal echter niet wel kunnen ontkennen , dat by
in vele gevallen , ja merendeels, wel verdient gehoord
te worden. Tot een >ael zyner redeneerwyze in dezen
diene, het geen by bybrengt, ter ílavinge der íleilinge,
„ dat een Man van verífand behoort te berusten in het
geloof van énen God, tot dat by reden zie, om te
„ vermoeden , dat 'er meer dan één heftaat."
„ De overyverige vrienden van den Godsdienst, zegt
by, niet te vreden, met liet bedaan en de volmaaktheden
van God door bewysredenen aan te toonen , hebben zig
gewent] , om te bewyzen , dat 'er geen andere God is,
dan één , 't geen ten uiterlte ongerymd is. Want, om
niet te fpreken van hun handelen tegen de regels van juiste
redenering, door het bewys voor iets ontkennende op zig
te nemen , zy behoorden , ten minde , eer zy eenige voldoening omtrent het onderwerp aanboden, onderzogt te
hebben, of iemant, die by zyne zinnen is, in onze verligre eeuw, enig vermoeden heeft, dat 'er neer dan één
God
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God zou beflaan , en waarop dit vermoeden gegrond is.
Want men behoort zo veel infchiklykheidis niet te hebben,
voor de onkunde, de zwakheid en misvattingen der menfchen , dat men dezelve tot moedwillige dwaasheid uit
noch behoren wy eeuige aanmoediging te geven-íhrek;
aan heríènfchimmige onderltellingen , of geveinsde voor
-wendzlsvatyfèr.
„ Onderitel, (i ar gy kennis gekregen hebt aan het een
of ander uitmuntend Werk, de Geest der Netten , by
voorbeeld, en, in den kring uwer vrienden, uwe agting
betuigt voor den yver , het oordeel en vernuft van den
Schryver : dog dat gy door dezen of genen oubefcheiden
redeneerder word ingevallen , die u zegt, dat gy niet ver
dit werk aan énen of wel aan meer fchry--zekrdyt,of
veren moet worden toegekend. Gy houd op, en vraagt
hem, of by enigen anderen fchryver daarvan kent, dan
de Baron de Montesquieu, dan of by iets in het werk
zelf vind, 't geen hem aanleiding geeft, om aan iemant
anders te denken? En byaldien by zegt, van neen ; gaat
gy voort met Montesquieu te pryzen , zonder op zyne
tegenwerping te letten. Op dezelfde wyze handelen wy
omtrent alle andere onderwerpen , de Godsdienst alleen
uitgezonderd ; tegen welken het menschdom zig zo lang
veroorloofd heeft, de ydel(te vermoedens op te werpen.
Zo dra een man van verland kennis krygt aan een rerelmatig werk, of plan van wys gedrag, neemt hy onmiddelyk toevlugt tot een verilandig wezen, wiens bekwaamheid geëvenredigd is naar het gewrogt: noch zal hy, ten
zy desaangaande behoorlyk oiiderregt zynde, en zulks hem
duidelyk blyke , een medewakker in het zelve erkennen :
om dat een werk van overleg één, en niet meer dan énen
maker , voor een gezond veriland , aanwyst. Het werk
zelf mag gelegenheid geven , tot de onderltelling van ene
verfcneidenheid van ondergefchikte werkers; dog, op die
onderttelling , bepaald zig de geest tot, en beru t, in
énen maker alleen. By aldien gy wel onderrigt zyt, dat
uw Orologie het werk is , niet van énen , maar van een
aantal konífenaren , doet gy wel, dit te geloven: dog dit
is gene reden voor my, om indliervoege over myn Orologie te oordelen : fchoon ik wiste, dat de verfchillende
delen , door verfchillende werkweesters gemaakt waren.
Het zelfde kan aangemerkt worden , van een paleis , een
fchip , een gevegt, of ene belegering , of enig ander werk
van overleg. Of 'er niet een Genoodfchap kan ondersteld
L15
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worden , welk met zulk ene volmaakte eensgezindheid fainenfpant , in het voortbrengen van het een of ander groot
werk, dat de eer daarvan , niet meer den Benen, dan den
anderen, toehome, zullen wy aan liet onderzoek overlaten
van hun , die in zulke gefchilltukken behagen fcheppen.
Maar 't geen hier in overweging komt , is niet, wat de
menfchen mogen begrypen , maar 't geen zy zullen geloven: en wy beweren , dat, zonder goed bewys voor het
tegendeel , het gemeen gevoel altyd berusten zal in het
geloof van dien enen maker , dien de verfchynzels uitwyzen; en dat liet, ten aanzien van alle onderwerpen, de
taak des Gemenen Gevoels is , alle hersfenlchimmige
onderftellingen te verbannen , en te berusten in het geloof van weze.^,lykheden, die door werken van natuur of
koest worden aangewezen_ En byaldien men gene beboorlyke zorg droege, om dit voorregt onzer redelyke
nature deszelfs volkomene uitoeffening te laten hebben,
zoude 'er een einde zyn van alle zekerheid : wy zyn dan
terflond in een toverland , en bloot gefteld aan alle de
dromen en beguicheliiigen van valfiche geleerdheid.
„ Deze manier van denken is zo natuurlyk en billyk ,
en zo overeenkomftig met de rede der meufchen , dat
zelfs die genen , welken verydeïd waren in hunne overleggingen , en wier ouverítandige harten dermate waren
verduisterd geworden, dat zy Hemel en Aarde lnet een
gefpuis van Goden vervulden, íieeds egter den toevlugt
namen tot één, den grootflen en besten , den Vader van
Goden en 1M-lenfchen.
„ Door vreze, door vlcicry en door zwakke ligtgelovigheid , namen zy ene menigte van mindere Godheden
nan : dog door de kragt van die bekwaamheid, welke het
kenmerkende der redelykheid uitmaakt , hielden zy zig
í}eeds aan de vastfielling, van éne eerfte oorzaak en opperflen wetgever. En fchoon het waar is , dat zy, op
ene lchendige wyze, de aanbidding en eer tot mindere
wezens overbragten , welken men alleen den Opperleen
verfchuldigd is , (gelyk wy maar al te gereed zyn om aan
de wetten der natuur, of zelfs aan Genen zwakken fiervcling , die hulde te bewyzen, welke alleen Gode toekomt,)
mag men nogthans altyd in twyfPl trekleen, of enig volk
ooit zoo bedorven of verdwaasd was, dat het een opperst
Wezen geheel uit het oog verloor : of, byaldien 'er zulk
een gevonden wierdë , kunnen wy niet .denken, dat een
man van verstand enig ander middel zoude voorilaau , om
hei
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het tot betere gedagten te brengen, dan door het zelve
te wyzen op die verwonderlyke overeenfteniming, en een
oogmerk , welke zo luisterryk ten toon gefpre4d-heidvan
ligt, over het gelaat der nature.
„ Toen de volkeren van God afvielen , en de ydelheden nawandelden, behaagde het hem, tusi^hen beiden te
komen, en door menigerleie tekenen en wonderen, van
eeuw tot eeuw herhaald , de kennis en dienst van zigzelven onder één volk te bewaren, tot dat liet groot ligt ,
zo dikwyls voorfpcld , en zo lang verwagt, verfcheen,
welk h'et veelgodendom verbande , en het geloof en dei.
dienst van den enigen God onwrikbaar vaststelde. En
zullen wy nu , in het aanzien van dat ligt, het geloof
dier leere gaan vastftellen , door middel van overnatuurkundige bewysredenen? zullen wy, die zo zeer klagen
over de losbandigheid der twyffelaren, op ene dartele wyze , een bewys ondernemen uit te vinden van ene waarheid, waaraan niemand, die by zyne zinnen is, in goeden
ernst twyffelt ?
„ De navolgers van Manes hadden regt op voldoend
antwoord, om dat zy hunne zwarigheden op wezenlykheden grondden ; maar het is beneden de waardigheid van
.enen godgeleerden of wysgeer tegen hersfenfchimmen te
vegten. De oude ketters waren op verre na zo flout niet
als onze hedendaagfche befpiegelaars, die niet" fchroulen ,
om beiden het natuurlyk en zedelyk kwaad aan den goddelyken wil toe te fchryven. Want, gelyk alle fchuldige
perfonen tï:eeds geneigd zyn, om de fchuld van zig af te
fchuiven, meenden zy in de noodzakelykheid te zyn, om
den toevlugt tot twee Goden te nemen , als de varoorzakers van al het goed of kwaad in de Waereld. Deze
grove dwaling is egter, fcdert lang, reeds verbannen; en
de voorlianders van den Godsdienst kunnen zig niet ver
te bewyzen, ten minfte-pligtaen,déchvGo
tot zo lang niet, als de een of ander zig opdoet, die,
in goeden ernst, kan verklaren, dat hy vermoed, dat 'er
meer dan één is, waar aan hy die aanbidding en gehoorzaamheid toekend , welke de fchuldige vergelding is van
zyn bel aan en behoudenisfe , en tot dat hy de ene of
andere waarfchynlyke reden van dit zyn vermoeden te
berde brengt."
-
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Tweede en derde Leerreden, over de bekende Leerfielling
nopens de werking ran den Duivel, gehouden door FR.
G. CH. RUTZ, Hcogdlaitseli Predikant in de Lutherfche
Gemeente in 's Hage. Uit het Hoogduitsch vertaald.
In 's Gravenliage, by J. du Mee, 1783. In gr. octavo
io8 bladz.
deze Leerredenen achtervolgt de Eerwaerde Rutz zyn
Invoorgedragen
bellek (*); en 't eerf'e gedeelte in de'voo-

rige Leerreden niet volkomen afgehandeld zynde, zo fchikt
hy zyne tweede, over i Cor. VIII. 4 , ter voltrekkinge
van zyn bedoelde, verdeelende dezelve aldus. ik zal,
zegt hy,
„ 1. De woorden van onzen Text in hunnen zamen„ hang verklaaren, en praétisch voor ons trachten op te
„ helderen."
„ II. Zal ik den zin dier Leertlellinge, welke ik thans
„ eigenlyk bellryde , noch nader, bestemder en duidelyker
bepalen." -- [Zyn Eerwaerde heeft tnaemlyk liet
oog op de zogenoemde lichaerrmlyke duivelfc/ie bezittingen, welken, zo zommigen willen, daerin zouden
bellaen , „ dat de Duivel , (overeenkomflig met de
„ Joodíche denkbeelden,) ten aanzien van zyne Sub„ Itantie en Wezen, in den Mensch als in eene be„ huizing woone, en wanneer by eens in deeze
„ hutte woont , als dan , over al het geen daarin aan
te treftèn is, over li, chaam en ziel, over het ver„ (land en den wil, over de neigingen en begeerfen ,
,, over hefluiten en daaden , met één woord, over
» alles, als een Tyran , wilkeurig gebiede _n heer.
» l*che , zonder dat de arme niensch hem met nadruk
„ kan wederf aan , of hem den ingang in zyn lig„ chaam beletten of fluiten !"
„ 111. Zal ik Benige byzondere bewyzen bybrengen ,
„ die ons moeten overtuigen, dat de dwaalins;, welke ik
„ beliryde, nergens in den Bybel, zo min in het Oude
„ als in het Nieuwe Testament , is gegrond ; en dan zal
,, ik'55
„ IV. De my ter beantwoording voorgelegde Vraagen
„ beantwoorden. Waarom dan toch onze Heiland en zy„ ne Apostelen die• Leerftelling niet duidelyk, nadruklyk
„ et]
() Zie boven bl. 367.
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„ en leevendig (lebliaft) wederlegd? en waarom zy zich
„ niet van het gebruik der Volkstaale zorgvuldig en ge„ heel onthouden bebben ?"
Na het afhandelen hiervan komt de Eerwaerde Rutz,
in zyne derde Leerrede , over i Sam. XVI. 14, tot zyne
tweede hoofdtlelling: Daar is geen één duidelyk, bondig
en grondig bewys te vinden, waardoor de Leerflelling van
de nog altoos voortduurende onnziddelbaare werkingen des
Duivels op aarde, (zo als veele Christenen dit begrypen,)
met nadruk onderfieund worde. ik zal, zegt hy, deeze
waarheid ,
„ I. In haare byzondere deden oplosfen en verklaaren,
„ ten einde haaren waaren zin behoorlyk te bepaalen. En
„ aantoonen,
„ II. Dat, in het gantfche Oude Testament, geen één
eenige bondige grond te vinden zy, waarvan ter onder
Iteuninge deezer flelliug met voordeel kunne gebruik
„ worden gemaakt."
Zyn Eerwaerde bedoelt dit ook te doen zien, met betrekking tot de Schriften des Nieuwen Testaments; maer,
bezeífende dat de gewoone tyd ener Leerreden niet toelaet , dit alles voor te hellen , zo bepaelt hy zich hier tot
de fchriften des O. T. belovende, dat hy, in ene volgens
de Leerreden, insgelyks zal zoeken te bewyzen, „ dat
„ dit Leerfluk ook door geen plaats , door geeneu Schrif„ tuurtekst, uit de gewyde bladeren van het N. T. be,, hoorlyk en met nadruk ondertleund worde." Hiermede
zal de Eerwaerde kutz zyne ontkennende bewysgronden
voltooid hebben, en vervolgens overgaen , om zyne fellige bewysgronden tegen de beoogde Leerttelliiig aen te voeren. Zie hier intusichen, terwyl wy de volgende Leerreden afwachten; hoe by de betwiste Leerltelliiyg voor
eigen gevoelen opgeve.
-drage,nzy
„ De treurige ondervinding, zegt hy, leert ons, chat
„ veele Christenen zich verbeelden, en van gevoelen zyn:
I. Dat de Duivel , als een gezwoorne Vyand van God,
zynen Schepper, Heer 'en Meester, zich , oonophouidlyk ,
verzette, tegen de liefderyke oogmerken van den Vader
van het HeelAl. Dat by zich uit alle zyne krachten, naar
zyn onzaalig best vermogen, geduurig aankante, tegen de
uitvoering van Gods vaderlyke raadsbefluiten, en dat hy
het goede, 't geen God slicht en bouwt, uit alle magt
pooge te beletten , om ver te haalen, en te vernietigen.
II. Dat hy als een gedeclareerde (erklkhrter) Erfvyand
der
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der menfchen, elk kind van Eva in 't algemeen, en de
vroome zooneti en dogteren van Adam , den oprechten
Aanbidderen Gods in het byzonder, op eene vuilàartige,
arglistige en doortrapte wyze, gevaarlyke Valílrikken, neetelyke Wargaarens , en doodelyke netten fpanne en legge;
en dat hy hen de deugd lastig, moeilyk en bezwaarlyk
maake, hen op meer dan eene wyze jammerlyk kwelle,
en ons zoets 'door Spooken , en zoms door Tovenaars,
by dag en nagt verontruste, plage en pynige.
III. Dat by ons Menfchen op eene wyze, die , tot op
dit uur toe, geen flerveling verklaart heeft, en geen mensch
wel ooit hier beneden verklaaren zal of kan , onmiddelyk
tot veele groote zonden, misdaaden, fchande en boosheden
bekoore en misleide.
IV. Dat by den verlosten Christen, voor Wien JESUS op
Golgotha gebioedt en geleeden heeft , dien 's Weerelds heiland, door zyn verzoendood, zoo dierbaar van den dood en
van de vreeze des doods beveydt heelt, cm het hart van
denzelven in het gewichtig Uur, het welk aan de Eeuwigg
hand biedt , om aan haar den Christen in haare-hetd
zachte armen over te leveren, met moed, troost , vreugde
en hoop te eerzieren en te (erken , nog in de laatfle oogenblikken van zyn kortflondig en vluchtig leven, vyandig en kwaadaartig aantaste , om hem het geloof, het vertrouwen tot God en de hoop tot zaligheid , indien liet
hem moogelyk zy, eerst, te verzwakken, dan te rooven,
hem dus in wanhoop en vertwyffeling, en langs dien weg
in het eeuwig verderf te Horten, ten einde by gelegenheid
moge verkrygen , om hem eeuwig te kwellen en te pynigen. En
V. Dat by naar zyn Subi'antie en Weezen zich niet
alleen op onzen Aardbol ophoude, maar ook zomtyds in
deezen en geenen mensch huisveste , deszelvs ziel en lig
naar welgevallen, als een Tyran behandele, des--thali,
zelvs verfland en wil , vermogen en neigingen, krachten
en begeertens naar zynen zin misbruike, en ziel en lig
'ene jammerlyke wyze kwelle en pynige, zonder-chamop
dat de arme mensch, dien hy zich tot eerre woonplaats
heeft uitgekoozen, aan hem den intogt in deeze wooning
beletten, of zich tegen zyne mishandelingen en baldaadib
lieden met nadruk verzetten, en hem verjaagen of verdryven kan. enz. enz. enz."
Deze flellingen , tot welke de hoofditelling gebragt kan
worden, gaet zyn Eerwaerde tegen; en op dat men hem
niet
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niet kwalyk begrype, of hem, uit misverfland dwalingen
optyge, die by verwerpt, zo vcrklaert hy.
„ i. Dat hy 't voor eene waarheid boude, die haaren
„ goeden grond in den Bybel heeft; Dat de Satan of de
„ booze Geest op onzen Aardbol, en n'el in het PARADY3,
„ gewerkt heeft, en dus naar zyne Subf'tantie op aarde tegen„ woordig geweest is."
„ 2. Dat hy de treurige waarheid in geenen deele ontkent; Dat de Satan van dat uur af, waarin by de eer„ f e zonde, en te fens met haar den dood, inde Weéreld brags,
„ nog geftadig tot heden toe onder ons 9nenfclzen werke, en tot
„ aan het einde der lVeereld zal blyven voortiverken."
Op dat men echter deze zyne laetfte ftelling niet tegen
zyne mening opvatte, zo laet hy, na ene voorafgaende
opheldering, zich deswegens aldus uit.
„ Wanneer ik beweere , en gèloove , dat de booze Geest,
„ nog op dit uur, in de Weereld onder onder ons Men„ fchen werke, zo moet men dit niet uitduiden van eene
natuurlyke, phyfacaale , onmiddelbaare , fubflantieele, maar van
eene moreele , zedelyke en middelbaare manier van werken.
De duivel, dit is de waare zin myner woorden, de -Duivel
werkt helaas thans nog onder ons Menfchen, voor en in zoo
verre by de zonde het eerst onder ons Menfchen heeft ingevoerd, en verder niet. Tot opheldering diene het volgende
voorbeeld. Stelt liet geval: dat eene gemeente voor hou
meer jaaren een Leeraar heeft gehad , die het eer--dertn
Re zaat van eene zekere dwaaling en fmaak in dezelve heeft
uitgeltrooit, en ,dat deeze dwaaling en fmaak nog tot op
den huldigen dag van zommigen in die Gemeente wordt ge.
koestert en voortgeplant; zegt men dan, niet, wanneer van
die Menfchen , en vair hunne dwaaling, en hun fmaak ,wordt
gefprooken : de geest van dien Man, die deeze dwaaling,
deezen fmaak, het eerst heeft bekend gemaakt, heerscht en
werkt nog in die Gemeente ?
Maar I dat de booze Geest nog naar zyne fufiantie op
aarde tegenwoordig zy, en nog tot heden toe onmiddelyk onder ons werke , dat is eene harde , zwaare en yzere ftelling, die, zullen en moeten wy dezelve gelooven of voor
waar houden , vooraf duidelyk , bondig en grondig uit
Gods Woord moet worden beweezen. Maar dat dezelve
ooit ofte ooit behoorlyk uit den hybel zou kunnen worden
beweezen, zulks ontkenne ik rond uit."
Ge-
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Geneeskundige Proeven en Waarneetnin gen door x. HOME,
M. D. Geneesheer des Konings van Groot-Brittannien,
Lid van het Koninglyk Geneeskundig Genoodfchap, en
Hoogleeraar in de Materies Medica , aan de Univerfateit te Bdenburg. Uit het Engelsch vertaald, en niet
Aanmerkingen vermeerderd , door JAN VAN BREDA ,
Stads Med. L)r. te Gouda. Eerfle Deel. Te Amfierdam, by A. J. van Toll, 1783. Behalven de Voorberigten, 364. bi. in gr. oétavo.

wenfchen onzen Nederduitfchen Leezer geluk met
WyWy
de Vertaaliug van een Boek , 't welk in verfcheiden
voor cie Beoefening der Geneeskunst zeer ge-

opzigten
wigtig is; en men is den geleerden Heer BREDA , voor de
inoeité die by aan deeze allezints fiaaije en nauwkeurige
Vertaaling belleed, en voor de toeligtende Aanmerkingen,
met welke by het Werk zelven vercierd heeft, dankbaar.
Het is onbetwistbaar zeker, dat goede Waarneemingen
de eenigfle grondflagen zyn , op welk eene verftandige
Geneeskunst moet gebouwd worden; naaar het is ook niet
minder zeker , dat de kunst van waar te neemen , niet
zo gemakkelyk is, als veelen zig verbeelden.
Hier van daan dat het getal van goede Waarneemingen nog ió gering is, in vergelyking van die veele flegten,
die tog, op den keper hefchouwd, niets dan een geleerd
gezwets zyn; die veelal, in plaats van voor het Ziekbed,
op de íludeerkamer worden t'zamen gelapt , en die nergens toe dienen, dan om liet lievelings Iystema van den
Scher te plooijen.
Tot dit foort van Waarneemingen behooren die, welke
wy thans voor ons hebben , geenzints.
De Heer Home is reeds lang bekend als een Man,
van uittteekende talenten , die , als een vertrouwling der
natuur, haar op de daad weet te betrappen; en die zon
vooroordeel en zugt voor zyn-derhtalykmsvn
fystema, de verfchynfelen en loop , in het Charater der
Ziekten , opmerkt; en daarby eerre uitgetlrekte kennis, eu
type oordeelkunde , bezit, om het waargenomene , kort ,
duidelyk en leevendig, voor te Rellen. Zy, die
hieraan mogten twyfelen, kunnen, tot hunne overtuiging,
deeze Waarneemingen leezen.
Dit Werk is oorl'pronglyk, in één Deel, uitgegeven ; dog
daar het , zo door de Vertaaling , als het geen 'er de
Heer
;
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Heer Breda heeft bygevoegd, meer dan een derde is ver
heeft de geleerde Vertaaler voegzaam geagt het-merd,
zelve in twee Stukken te verdeelen. I-let eerfie
Deel, dat wy thans voor ons hebben, is in Elf Hoofdílukken verdeeld.
In het eerfie Hoofdl}uk zoekt de geleerde Schryver uit
Waarneemingen te bepaalen, welke de gefchiktfie tyd is,
om in tusl'chenpoozende Koortzen den Koortsbast te geeven: — en het befluit, dat hy uit zyne gedaane Proef
maakt, is, dat de Koortsbast, op het einde-nemig
van den aanval , of op den afftand van veertig uuren,
voor het begin van de volgende Koorts meerder vermogen
heeft om den aanval te fluiten, en de Koorts te geneezen ; dan, wanneer dit middel , drie of vier uuren vóór
den aanval ingenomen word; ja zelf, dat, in het laatlle
geval , de Koortsbast den aanval der Koorts verzwaart.
Hieruit befluit hy verder, dat het zeer waarfchynlyk is , dat de Kina haare uitwerking geenzins tot de
Maag alleen bepaalt, maar dat dit geneesmiddel tot het
vaatgeftel moet doordringen , en aldaar zyne werking
doen; -dit is gantsch tegen het gevoelen van Cullen. —
Wy stemmen de Waarneemingen van den Schryver, en
die daaruit gemaakte Gevolgtrekkingen, volkoomen toe;
-- fchoon de redenen , die de oordeelkundige Schryver
daarover in de Nota geeft , geenzints voldoen.
Wy kunnen echter niet voorby, aan te merken , dat de
tyd , tusichen de aanvallen der Koortzen , zomtyds zo
kort is, en de Koortzen daarentegen zo gevaarlyk zyn ,dat
men, zelf in den aanval der Koorts, de Kina, kan en
moet geeven.
In het tzveede Hoofdfluk/worden Proefneemingen mede
aangaande zommige geneesmiddelen, in de Ty--gedl,
phus Nervofus. Deeze middelen zyn de Koortsbast,
aftrekzel van Spaanfche- Vliegen , Spaanfche-Vliegenpleisters , Stooving van de Beenen, Campher, Geneesmiddelen
uit het Spiesglas, de Tartarus Emeticus , het Jame's
poeder, Opiata en Pest-wortel. --Het befluit, dat de
Authenr hier uit opmaakt, is, dat de Campher fchadelyk
in deeze Ziekte is. — Iets, het welk de Recenfent nimmer kan toellemmen ; daar by, door de Waarneemingen
van andere, zo wel als uit zyne eigene, overtuigd is,
dat de Campher eene der bekwaamfte middelen is, vooral, wanneer zy met den Koortsbast voreenigd word , om
de krachten op te wekken , en de verflapte Zenuwen,
V. DEEL. ALG. LCTT. NO. 12.
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(gelyk dit het geval van de Typhus Nervofus is,) te ver
hier hadden wy gaarne de gedagten des Vertaa-lierkn;
gewenscht ; de Spaaufche- Vliegen , de Tart. Emeti--Iers
cus, en het Jame's- poeder, hebben mede weinig voordeel
aangebragt; daarentegen worden de Opiata aangepreezen.
Over het geheel genomen, heeft ons de 1-leer Home in
dit Hoofdituk het minst voldaan: — want, behalven dat
de genomen Proeven niet bellisfende zyn , om juiste ge.
volgen daar uit te trekken , zo zyn 'er nog verfcheiden
andere middelen, die in dit geval aangepreezen worden,
en die waarlyk eene nadere beproeving verdienden ; b. v.
de Serpentaria T/irginiana , de VTaleriana, de Cascarilla,
en 114artialia.
Het derde IIoofdttuk handelt over het Bastaard, zydewee, (pleuritis fpuria.) Dit Zydewee, fchoon veel overeenkomst hebbende met het waare Zydewee , verfchilde
echter in de geneeswyze merkelyk van de laatlie.
De Schryver geeft eene korte , doch meesterlyke befchryving der Ziekte , die wy waarlyk niet genoeg ter naavolging kunnen aanpryzen. Hy toont allerduidelykst uit den
loop , en de verlchynzelen der Ziekte ', dat dezelve van
eenen Catharralen aart geweest zy, en bevestigt deeze
gedagten met liet getuigenisfe van Hipp'^crates , Galenus ,
Sydenhant en van Swieten. -- De voornaamfte oorzaak
word in eene belette uitwaasfeming gefteld, gelyk dit ook
allerduidelykst uit de ..Meteorológifche Waarneemingen
blykt. Op deezen grondslag bouwt de Heer Home zyne
geiieeswyze. De Aderlaatingen worden nutteloos geoordeeld., , (met regt) daarentegen de Spaanfche-VliegenplaasWy hebben in de Befchryters i'erk aangepreezen.
vingí deezér Ziekte veel overeenkomst, gevonden met die
Zinking Koorts, welke wy onlangs in ons Land, zo wel
als in bynaa geheel Europa, hebben waargenoomen.
De zulken , onder de Geneesheeren , die zo gereed zyn
alle zoorten van Zydewee door Aderlaatinge te geneezen,
en bv gebrek van de noodige kennisfe van den waaren aart
der Ziekte , of door ingewortelde vooroordeelen verblind,
liever den ouden flenter naavolgen , en even daardoor
hunne onfchuldige Lyders , door herhaalde aderlaatinde zulken raaden wy dit
gen, in gevaar ftorten ,
Hoofdiluk ter naaleezing en ter .overweeging, om eens
tog hunne aangenomene grondilellingen vaarwel te zeggen.

Het vierde I loofdf'uk is ene Verhandeling over de Koorts
-
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der Kraamvrouwen , (febris puérperalir.) --,-- De aan.
merkingen , waarmede de Heer Vertaaler dit Hoofdfluk ver
heeft, en waaruit men 's Mans oordeelkunde en-merd
beleezenhéid ten klaarllen ontdekt, Hellen den Leezer in
flaat om de verfchillende gevoelens der vroegere en laatere
Geneesheeren , omtrent de waare oorzaaken, en den ge.
meenen aart deezer Ziekte,als mede deszelfs befinettelykheid , of niet befinettelykheid ,met elkander te vergelyken.
Met één woord , wy vinden hier alles kort by
elkander, wat 'er tot hier toe over deeze Ziekte gefchreeven is, mitsgaders derzelver geneeswyze.
Het vyfde Hoofdttuk bevat Waarneemingen en. Aanmerkiugen omtrent de Mazelen, die in de Lente vaa 't Jaar
17 ?8, te Edenburg, geheerscht hebben.
In het zesde Hoofdllak komen Proefneemirigen voor, met
zommige geneesmiddelen , in de L©ngteering., Deeze middelen zyn Vitriool-zàur, Alum n,KfoortSbast,Styfzel,
Vaste -lugt, en damp van Wierook. Over het ge»
heel genomen, bevond de Schryver dat de meesten deezer
middelen de toevallen eerder verzwaarden, dan verligting
aanbragten. De Styfzel en de Vaste-lugt fcheenert
de eenigfte die derzelver hevigheid deeden bedaaren. —»
Over het Vitriool-zuur, of liever de Spirit. Vitriodi, en
de Vaste-lugt , verdienen de geleerde Aanmerkingen van
den Heer Vertaaler byzonder geleezen te worden.
Het onderwerp, 't welk in het zevende Hoofdftak ver.
handeld word, betreft de Melaena,of morbus niger Hippo.
cratis. Eerst geeft de Schryver de verfehillendebenaamingert
deezer Ziektes dan brengt by drie Waarneemingert
by, waaruit by vervolgens zeer veele gewigtige ;gevolgen,
omtrent de oorzaaken, den wezenlyken aart, en de geneeswyze deezer Ziekte, trekt. Hy wederlegt het
gevoelen van Hippocrates, Boerhave, van Swieten,een Mora
gagni, als of de oorzaaken, deezer Ziekte aan zwarte Gal,
(atra .bilis,) moest toegefchreeven worden; — en terwyl
de Schryver fchynt te veronderftellen , dat genoemde Schryver daaronder de ontaarde Gal vermaan hebbe , zo tragt
de geleerde Vertaaler , deeze misvatting te keer te gaan;
en de wyze, waarop by dit doet, zal elk kundigen Leezer zeer bevallen. Dit gantfche Hoofd{Iuk, en de
daarby gevoegde oordeelkundige Aanmerkingen, verfpreid
zeer veel ligt over deeze Ziekte, en dus verwyzen wy
onzen Leezer tot het boek zelven.
In het agtte Hoofdituk komen Proefneemingen voor,
.net het Rhododendron Chryfanthemum Linncei. In Siberihrt
Mm2
word
,
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word dit middel tegen den Rheumatismus gebruikt, dog
de Heer Home befpeurde daarvan geene verligting der toevallen.
Het negende Hoofdfluk bevat vier Waarneemingen omtrent ooripronglyke hartnekkige Hoofdpynen , welkers oor
Heer Home befchryft.
-zakengswyd
In het tiende Hoofdfluk worden Proefneemingen verhaald,
met de oogzalve van den Heer Sloane, in vlekken op
het Hoorn-vlies , (albugo vel Leucoma.) In beide bygebragte gevallen was het middel van eene zeer heilzaame
uitwerking.
Eindelyk in het elfde Hoofdiluk deelt de beroemde
Schryver Waarneemingen mede, omtrent verfeheiden foorten van Krampltillende middelen: de Schrik, Vrees,
Koude baden, het Aderlaaten, de Ele&iciteit, Spaanfchevliegpleisters , de Valeriaan, de Muscus , de Campher,
Castoreum, Afa Feetida, Spiritus £thereus Vitriolicus,
de Koortsbast , Artemifia, Paeonia, \fiscus Quercinus,
Extragum Hyoscvami, Bladen der Oranje- hoornen, Cardamine Pratenfis Linn. Opium, Cuprum Ammoniacale,
Flores Zinci, en de Kwik. Deeze Waarneemingen, als
mede de verfchiilende uitwerkingen der bovengenoemde
Geneesmiddelen in ieder der byzondere gevallen , benevens de aanmerkingen van den Heer Home, geeven den
pra&}izeerenden Geneesheer veel ftofl'e tot naadenken ; en
wy wenfchen onzen Leezer dat zelfde nut,'t welk wy by
eene oplettende doorleezing daaruit getrokken hebben.
De rangfchikking, welke de Schryver uit het wederkeerig vermogen deezer middelen maakt, zal misfchien
niet altoos, door de ondervinding, geregtvaardigd worden.
In den eerften rang plaatst by de zwakten, de bladen
van Oranje.-boomen, Castorium, Muscus, enz. In
den tweeden de Campher, Flores Zinci, Spaanfche-Vliegen , enz. --- In den derden rang de Afa foetida , de
.Ether en Kwik; — en in den vierden rang, de Kina,
het Opium, en Aderlaaten. Het is ten uitertten
bezwaarlyk om hier omtrent eenige rangfchikkiug te maaken; en de reden daarvan is klaar, wanneer men overweegt, dat de oorzaaken der kramptrekkinge zo menig
dat de individeele toeftand der -Lyders veel-vuIdigzyn,
zo aanmerkelyk onderfclieiden , en dat door dit alles-tyds
de werking der geneesmiddelen gewyzigd word.
Wy zien met verlangen het tweede- Stuk van dit Werk
te gemoet , gelyk dan ook de geleerde Vertaalar in de
Voorreden belooft, dat binnen kort gefchieden zal.

Bun-
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Bundel van onuitgegeeven Stukken, verzameld, en met eenige
aanmerkingen vermeerderd, door Mr. L. P. V. U. SPIEGEL,
Secretaris der Ed. Mog. Ileeren Staaten van Zeeland, en
uitgegeeven door J. ERMERUNI , Secretaris der Stad here.
Tweede Deel. Te Goes, by J. Huysman, 1783. Behalven het Voorbericht , enz. 318 bladz. in gr. octavo.
jan hoe veel nuts deeze Bundel zy, inzonderheid ten
opzigte veeler byzonderheden; die de Uirechtfche Unie
betreffen, waarop in deeze verzameling bovenal geoogd
wordt, is genoegzaam af te neemen, uit het geene wy
nopens het eerfte Deel gezegd hebben (*); en dat in dit
tweede Deel niet minder doortiraalt. Het zelve
vangt aan niet eenige Stukken, betrekkelyk tot de .raad
Vergadering, der Genernale Staaten ge--plegin,d
houden te Antwerpen, (na dat eenigen de Utrechtfche
Unie al hadden aangenomen,) over eene nieuwe -Unie,
tusfchen alle de Provincien, die by de Gentfche Vrede
gebleeven waren; welke Antwerpfche Unie, tot bevestiging van het gezag van den Aartshertog Mathias voorgeilagen, tot tog •toe, gelyk de Heer en Mr.- van de Spitgel aangemerkt heeft (t), onbekend geweest is. 'En ver
behelst dit tweede Deel een aantal van Stukken,-der
raakende het voortzetten der Utrechtfche Unie, en 't
voorgevallene daar omtrent in de jaaren 1579, i58o en
,zo ter belemmering e als ter begunfliginge van dezelve. Verícheiden dier Stukken behelzen, buiten dit algemeene gezigtspunt, eèn verlag van veele byzonderheden, die tot dit tydbeftek behooren : als daar is, het
inrigten der contributien, en de fchikkingen der .quotas;
de onderhandelingen met den Graave van Renneberg; de
Keulfche Vredehandeling; de raadpleegingen ter afzweerintge van den Koning van Spanje; het houden der groote
Vergaderinge te Delft 1580. enz. Hier by komen nog
twee Stukken van de jaaren 5582 en 5584. Uittrekfel uit
de Irfiructie, door de Staiten van Holland, aan Richard
Barradot gegeeven , van 't geen by den Staaten van Zeeland
moest aandienen, raakende het hefen der Generaale Middelen , en het punt van de opdragt der Hooge Overigheid aan
zyne Excellentie den Prince van Oranje, 17 January 1582.
En
(*) Zie Alg. Yaderl. Letteroef. II. D. bl. 28i.
!f) Zie Bundel. I. D. bi 107.
Rl m q
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Ln een Request der gevlugtene Schepenen van het Vrye uit
Brugge, aan Prins Maurits en den Raad van• Staate. geprefenteerd , om gehandhaafd te worden in hunne ' urisdictie ;
met de accordeerende dppostille, 13 October 5534.
De. Heer en Mr. v. d. spiegel heldert verfcheiden deezer
Stukken , even als die van het voorige Deel, met nevens
aanmerkingen op: en buiten dat heeft zyn Ed.,-gande
voor dit tweede Deel van deezen Bundel, nog een Gefchrift geplaatst, 't welk eene byz4ndere melding vordert4
en ons, om plaats te Vinnen, doet afzien, van op de
bovengenoemde Stukken breeder ftil te fraan. Het heeft
ten tytel: Vertoog over de betrekking van JOHAN Graaf van
Nasfau, tot de Unie van Utrecht.
Een ieder die de. Historie der Utrechtfche Unie nagegaan, en vooral de laatere Schriften deswegens geraad•
pleegd heeft, weet, dat 's Printen Broeder, Y,oban, Graaf
van Nasfati Catzenelnbogen, één der voornaamlle bewerkers van dit gewigtig voorval geweest is; uit welkeu
hoofde by wel nader verdient gekend te worded, dan by
gewoonlyk is.; ter oerzaake dat onze thstoriefchryvers
veelal flegts ter loops van hem gewaagen. Dit heeft den
Heer en Mr.. v. d. Spiegel genoopt om een opzetlyk berigt van 's - Mans bedryven te geeven ; en wel byzonder
zyne waardigheid van HOOFD EN DIRECTEUR VAN DE
uru$ te verklaareti; met welken eertytel zyn Ed. meer
Schriften van dien tyd voorkomt, en die ook-malsinde
geplaatst is, in het byfchrift onder 's Mans begldtenis,
by dit Vertoog gevoegd. Wy zullen, den hoofd
inhoud van dit Vertoog voordraagende, oils-zaklyen
ook boven al ophouden met het geen de bovengenoemde
waardigheid betreft; zo om dat de Autheur dit ftuk byzonder op 't oog heeft, als om dat het zelve onzen Historiefchryveren tot nog genoegzaam onbekend fchynt geweest te zyn.
By den aanvang levert ons dit Vertoog een kort berin
van den toeftand der zaalsen, zints het begin des Oorlogs
vooral zedert_ het jaar i 572, met opzigt tot het gezag van
Prins Willem den I.; met eerre nevensgaande melding van
Graaf, Yob,an,.'s,Prinfen oudtlen Broeder, befchreeven als
een zeer bekwaam Man, bereidvaardig om den Lande
dienst te doen , dat al vroeg gebleeken is in herhaalde
geldleeningen (*). Na het voordellen hiervan komt de
heer
,, (*) Notulen van Holland on Zceland te Haarlem, i 9 Aug. 1 577."
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Heer en Mr. v. d. Spiegel tot 's Graaven benoeming, door
de Generaale Staaten, in het jaar 1577, om de zaak der
Nederlanden by den I{eizer en het Ryk te bevorderen ;
welke commisfie de Graaf volvaardig aannam (*). Ver
tekent hy aan, dat men, van dien tyd af, het oog--der
merk van Orange ontdekt, om den Graaf als zyne rechterhand te gebruiken, in het bel}uur der Nederlandfche
zaaken, vooral- in Holland en Zeeland, en wel byzonder,
ter bereikinge van zyn doelwit, naar vereisch der tydsomftandigheden, om die twee Gewesten met oenigen der
naastgelegene Provincien naauwer te verbinden; waartoe
hem, daar hy zig, om flaatkundige reden, gedekt moest
houden, de Graaf by uitftek te ftade kwam. In die omflandigheden , gelyk onze Schryver vervolgt, doeg de
Prins, die zig meerendeels in Braband moest onthouden,
voor, hoe 't, zynes oordeels, raadzaam ware, dat Hol
Graaf 31ohan aannamen, als zyn Stede--landeZ
houder, om, geduurende zyn afweezen , de zaaken te
kunnen vorderen (t). Deeze voorflag fcheen den Staaten
juist niet aanneemelyk; maar 'er deed zig weldra, in 't
jaar 1578, eene andere gelegenheid op, die den Graaf
nader aan het belang der Provincien verbond. Hy werd
naamlyk Stadhouder van Gelderland, en verkreeg dnardoor natuurlyk aanleiding, om zig met de Staaten van
Holland en Zeeland meerder in te wikkelen; en zyne reeds
begonnen poogingen , ter bevorderinge eener nadere Unie ,
voort te zetten. Edoch met dit alles daagde de Prins egjer nog niet in de zaak van 's Graaven beoogde Stede
en toen hy, by de kort daarop ontttaane-houderfcap;
onlusten, dit op nieuw kragtdaadiger zogt te bewerken,
vond zulks geen geringen tegenftand (S).
De Heer en Mr. v. d. Spiegel Raat hierop voorts .f#ille ,
op de bewerking der nadere Unie zelve, aanvanglyk gete(*) Hiervan is voor handen ,, een oorfpronkelyke brief van den
Prins van Orange aan Marnix van St. Aldegonde , den 9 Novemher 1577 uit Antwerpen gefchreeven."
„ (t) Brief van de Gedeputeerden van Holland aan de liaaten.
r, December, 1577; en van de Stdaten van Holland aan die van
Zeeland, i8 OEtober, t577."
„(Q) Gedrukte Notulen van Holland, 1578,bl. 53 2 . 576. Bundel van onuitgeg. Stukken. I. D. bi. 69. 98. Refol. Zeeland, JO
`dan. 1579. Reg. C. Fol. 22 eerlb."
-
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tekend 23 January 1579; en geeft 'er een kort verlag
van, met daartoe behoorende aanmerkingen; waarna hy
het bovengemelde Stuk hervat.
„ De zaak van een Stadhouder des Prinfen aan te ftellen over Holland en Zeeland, werdt, zegt hy, ftraks na
het fluiten der Unie weder op het tapyt gebragt; tot nog
toe had Orange niemand bepaaldelyk voorgedraagen, doch
't was niet moeilyk te raaden waar by henen wilde, en
zommige Leden van Holland hadden den 24 December
3-578 (*) reeds verklaard, „dat zy niemand bekwaamer ken„ den, en met wien de Prins in vaster vertrouwen kon
handelen , dan zyn broeder, Graaf Johan :" naderhand
voegden zy 'er by, „ dat de Graaf," [die zig, als Stadhouder van Gelderland, gewoonlyk in Gelderland ont.
hield,] „ ten minde alle vierendeels jaars• één maand in
„ Holland en Zeeland zou moeten doorbrengen , en dat
„ de Staaten zig moesten voorbehouden, of zy zig over
„ 's Lands zaaken aan den Graaf, of onmiddelyk aan
„ den Prins, wilden vervoegen." De meeste Steden waren
egter niet zeer gretig, even weinig als de Staaten van
Zeeland, die de aanftelling, dan 3-o January 1579, plat
afflemden; maar de Zeeuwfche Afgevaardigden in Holland, Vosbergen en de Rycke, drongen flerk -op het aan
Graaf, en beklaagden zig over den fcher--nemvad
pen last hunner Meesters; niet te min bleeven de Staaten
by hun genomen belluit, waardoor de Prins in zoo verre
zyn oogmerk miste.
„Na het fluiten van de Unie wendde men het over Be
nen anderen boeg , naamelyk , om den Graaf te doen verkiezen tot Hoofd van het geheele Bondgenootfchap. Vos.
bergen fchreef den 26 January 1579 aan de Stad Vere,
„ dat de zaaken noodwendig door een, Hoofd moesten
befluurd worden, dat het zelve Hoofd zoo wel over
„ de een als andere der Vereenigde Provintien zal moeten
„ gebieden, en die mogen befchryven, ook de Refolutien
„ der Bondgenooten ter uitvoeringe moeten brengen ,
„ zonder 't welke de Unie ras tot wanorde en fchande
„ zou raaken; dat niet alleenlyk Utrecht, maar ook
„ gansch Holland, genoegzaam verklaard hadden, voor„ neemens te zyn den Graaf van Nasfau tot Hoofd van
de Unie, en beneffens den Prins, en in deszelfs afwee„ zen
-

„ (*) Gedrukte Notulen van Holland, 1578 , bl. 538."
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„ zen, te verkiezen tot het volkomen Gouvernement hun„ ner Provintien (*)."
„In Zeeland zyn menigvuldige raadpieegingen over dit
Stuk geweest, waaruit [genoeg te merken is , dat men
geen' zin had eenen Lieutenant van den Prins aan te
neemen, die, gelyk Vosbergen liet voorttelde, het volko,
men Gouvernement van de Provintie zonde hebben , en
dit fchynt ook in Holland en Utrecht nooit ernst geweest te
zyn; maar op den 25 February 1579 betloten de Staaten
van Zeeland: „ dat men Graaf Johan van Nasfau zonde
„ aanvaarden als Directeur van de nieuwe Uitje onder 't
„ believen van den Prins, en op zoodaanige In(trutie als
„ men gezaamenlyk zou kunnen overdraagen;" en den 6
Maart daarna, zonden zy hunne Gemagtigden aan den
Prins , om zyner Doorlugtigheid te vertoonen de redenen ,
waarom men niemand buiten hem wilde erkennen als OverLien en Gouverneur van alle 's Lands zaaken , en te gelyk
kennis te geeven , dat zy den Graaf van Nasfau hadden
gekoren en bewilligd , als Directeur van de nieuwe Unie,
onder welbehagen van zyne Doorlugtigheid.
„ In Holland , noch by de andere Bondgenooten, is my
geen uitdrukkelyk betluit voorgekomen, by 't welk de
Graaf tot die waardigheid is aangenomen (t); nogthans
.zyn 'er blyken, genoeg voor handen, dat men die betrek
Graaf Johan tot de Unie Nebbe vooronderlield,-kingva
't zy

Bundel van onuitgeg. Stukken. I. D. bl. 192. Vosbergen
h
fchryft daarin, onder anderen, ook, dat zulks uyt den beleede
der Unie genoch ende nootivendich dependeert; doch hieromtrent
merkt onze Autheur niet regt aan, dat dit niet op te vatten
zy , „ als of de Verbintenis van de Unie zelve noodzaakelyk
„ een Hoofd vereischte; maar , door het beleed van de Unie,
verflaat de Schryver deezes briefs , den invloed welken
„ Graaf Jan gehad heeft in het maaken der Ontwerpen van
„ het Verbond, het byeenroepen der Provintien , en het aan„ dringen en belluuren van derzelver raadpleegingen tot aan
„ liet einde."
„ (t) De naauwkeurige WAGENAAR is mogelyk de ecnige
„ onzer Historiefchryveren , die hiervan iets geweeten heeft.
„ Graaf Jan van Nasfau was , (zegt by rad. Hist. VI11. D.
„ bl. 26e.) het hoofd deezer Vereeniging zoo lang zyn broe„ der afweezig was," maar by bewyst het met geen ardere
ílukken , dan dat men den Graaf eenen Raad toegevoegd
Nebbe.
Mm
('
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't zy uit kragt van een voorafgaand beluit, 't zy van een

ililzwygende erkenning. De raadpleegingen der Bondgenooten , kort na de Unie gehouden , laaten ons hieromtrent
in geen twyfel ;, onmiddelyk na het fluiten van het Ver
werden den Graave twee Raaden toegevoegd , één-bond
uit Gelderland en één uit Holland, en by zelfs werdt ge,
magtigd om eenige perfoonen , den kryg verftaande, nevens hem te kiezen , welke Raaden , benevens den Tre2orier, alle Ordonnantien van betaaling op den Ontvanger
Generaal van de Unie zouden uitgeeven. Eenige dagen
daarna werdt by verzogt om penningen te ligten ten laste
van het Bondgenootfehap , en om te handelen met andere
ileeren , Steden, Landen of Pravintien , die zig in de Unie zouden willen begeeven. Men besloot ook den Graaf
te Utrecht vry onthaal te geeven ten koste van de Generaliteit. Het geheel bedel van het aanneemen van Krygsvolk, en let regelen van derzelver betaaling, was in zyne
handen (*). Ook vindt men gewag van eene Commislie
in Zeeland afgelegd , op verzoek van wegens de nadere Unie te Utrecht, niet recommandatie van de Genade van Graaf
Tan van Nasfau , Gouverneur van Gelderland &c. als Direfteur derzelee van wegens zyne Prinfelyke Excellentie (t),
en de Afgevaardigden van Zeeland in 't Collegie der nadere Unie hadden uitdrukkelyken last, in alles te respeEeeren de hoogheid van zyne Prinfelyke Doorlugtigheid, en van
Graaf aan van Nasfau , als Direfteur van de Unie, mits
andere Stadhouders ,naar uereisch van zaaken -gadersvn,
by advryfevan Graaf ian, of van zyne Prinfelyke Excellentie
\Vyders kegt onze Autheur hier aan een kort venfiag
van de verfcbillende denkwyze in die dagen , over de
beste Regeeringsvorm , met , of zonder een uitfteekend
Hoofd , mitsgaders van de toen reeds daaruit ontflaane
onlusten, waarop by wederkeert tot Graaf 5tohan van Nasfau, en dit zyn Vertoog aldus ten einde brengt.
„ De Graaf heeft zyne waardigheid van Stadhouder van
Gelderland en Dire&eur der nadere Unie niet lang waargenomen: by ontsloeg zig van dezelve en vertrok in het
jaar

(s)."

,

„ (°) Notulen van de Rondgen. te Utrec lit, 30 Tan. t en
4, 9, en 25 April 1 579,
r (t) Register. C. bl. 123."
(Ç) infruffie voor 'le Gedeputeerden, 8 Api!?, I579."
,

2

Feb.

ONUITGEGEEWEN STUKKEN.

497

jaar iSSi naar zyne Staaten in Duitschland, zonder dat
hy zig naderhand regtftreeks met de Nederlandfche zaaken
ichynt bemoeid te hebben. De Historiéfchryver Reidt,
zyn vertrouweling en Geheimfchryver, geeft voor redenen
van dit affcheid, deels het affterven van des Graavett
Gemaliune, en om dat hy de Regeering van zyne eigen
Landen en Luiden verzuimde; en deels om dat by begeerde te vermyden het verwyt van de handeling met den.
Hertog van Alencon , die den Ryksvorifen kwaalyk
(maakte {*). Het laatfie is wel het waarfchynlykfte, en
het is te vermoeden, dat 'er over die handeling eenige
verkoeling tusfchen het doorlugtig broederpaar ontftaa
zy.
;, Een verftandig Schryver (t) heeft zeer wel aangemerkt,
dat liet moeilyk overeen te brengen is met de gewoone
Voorzigtigheid en Staatkunde des Prhifen, dat hy met
deft Hertog van AlenCon aanfpande; maar nog moeilyker
is goed te keuren de wyze waar op die zaak van de zyde
des Printen is befteeken, met voorbehouding van de Provintien van Holland en Zeeland, buiten weeten van de
andere Provintien, waardoor, in de daad, de band van
Unie zou gefcheurd zyn, en de Landen onder twee onderfcheiden Heeren gebragt: men behoeft zig dus niet te
Verwonderen, indien (naar het fchryven van Reidt.())
dèeze bedektheid veel - kwaad en mistrouwen tusfchen de Provintien veroorzaakt heeft.
„ Graaf Johan van Nasfau heeft nog lang het genoegen
gefmaakt van den toeneemenden welvaart van een Staat
te zien , aan wiens grondvesten by met zoo veel yvers
gearbeid 'hadt. By overleedt in zyne Staaten in den jaare
i6o6 , een gezegenden ouderdom hebbende bereikt van
ruim zeventig jaaren. Uit drie huwelyken Vader geweest
zynde van vyf- en twintig kinderen, en een nagellagt azterlaatende van drie en tagtig kinderen en verdere afko
een menigte van takken, door de-meling(*),d
doorlugtigPe Huizen van Europa, 2yn verfpreid."
Uit het Voorberigt van dit tweede Deel verneemen wy,
met
„ (*) E. V. REIDT, Historie, 2 B. bl. 49."
„ (t) Leeven van Willem den I. II1. D. bl. 33."
„ (S) Historie. I1. D. bl. 49•"
(*) D. GERDES, in notis ad IDSINGII Orat. de meritis lVaSJ
inl. Scrinio an(iq. T. 1. p. 67."
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met leedwezen , dat de Heer en Mr. van de Spiegel, wegens verandering in amptsbezigheden en betrekkingen,
oordeelt te moeten afzien van het voltooijen en gemeen
maaken zyner ondernomene Staatkundige Historie van de
Utrechtfche Unie; en dat zelfs dit tweede Deel van deezen Buudel daardoor gevaar geloopen .heeft van agterwege te blyven. Dit laat(te is egter verhoed , doordien
de Heer ;1acobus Ermerini , op aandrang van den Autheur , en verzoek van den Boekverkooper , de moeite
wel op zig heeft willen neemen, om de byeenverzameide Stukken , en daartoe behoorende aantekeningen , ter
Drukperfe te fchikken. 't Is te wenfchen, dat een foortgelyk geluk ook nog het deel zal zyn van des Autheurs
Papieren , wegens de bovengemelde Staatkundige Historie;
waarnaa de beoefenaars onzer Vaderlandfche Gefchiedenisfen al eenigen tyd gereikhalsd hebben; en met welker
afgifte., volgens de beste fchikking, die de Heer en Mr.
van de piegel daaromtrent mogte gelieven te maaken,
zyn Ed. hen zekerlyk ten hoogte zou verpligten.

Proeve over de algemeene gronden van Regeering, en over
den aart 'an Politieke en Burgerlijke Vrijheid , door
Dr. j. PRIESTLEIJ. Uit liet Engelsch vertaa d. Te
Leyden, by L. %Iexdinlg, 1 7 3 3. Behalven he [Voorberigt , ?7 bladz. in gr. oftavo.
dit Gefchrift draagt de Heer Priestley, in de eerfle
I nplaatfe,
beknoptlyk voor, de algemeene gronden van Rebreedvoeriger uit over de Po-

geering; en daarop laat by zig
litieke en Burgerlyke Vryheid. Zyn voortel wegens het
eerlle betlaat hier in.
„ Om met eer(le beginfelen, zegt hy, eenen aanvang te
maaken, zo moeten wij, ter bekooming van klaare denk.
beelden van ons onderwerp, doen, dat meest alle Staatkun.
dige Schrijvers voor ons gedaan hebben; dat is: wij moeten ons een getal van menfchen voorflellen , die de ongemakken van een onafhangkelyk en on verbonden leeven ondervinden; die, zonder eenig vooruitzigt van herel, aan
mishandelingen en beledigingen van allerlei foort bloot gefield, en te zwak zijn om zig eenigen van de voordeelen
te bezorgen, die zij gevoelen, dat door vereende krast
gemaklijl: te verkrijgen zouden zijn. Deeze menfchen, indieu zij begeerden het vermogen van de geheele menigte
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tot hunne onderlinge verdediging aangewend, en, in onderneemingen, tot hun gemeen welzijn ilrekkende, faamengevoegd te zien, zouden, vrijwillig, een gedeelte van hunne natuurlijke vrijheid moeten afltaan , en hun gedrag aan
't beftier van de gantfche gemeente onderwerpen, om dat,
zonder deeze overgift, Bene verbindtenis , met zulke voor
gepaard , niet zonde te ttiaaken zijn.
-deln
„Waare dit volk gering van getal, en woonde het in'eenen
kleinen afftar_d van malkander, 't zou hun ligt vallen zig
bij elke gelegenheid, daar het geheel lighaam belang bij
konde hebben , te verzaamelen , en alles met meerderheid
van (femmen af te doen; zo zij maar te vooren vastgefteld
hadden, dat de ftemmen der meerderheid bellisfend zouden
zijn. Maar, waare de maatfchappij talrijk, hunne wooningen verafgelegen, en de zaaken , die ter kennis van het
gantfche lighaam moeten koomen , menigvuldig , zo wierd
volftrekt onmooglijk, dat alle de leden van den Staat gelijkelijk zouden vergaderen, of aan de gemeene zaak hunne
aandagt geeven. Daar moeten dan, in deeze omftandigheid, hoe zeer dit, met Rousfenu, een afíland van de vrijheid mooge genaamd worden, afgezondenen zijn, of openbaare amptenaaren, aangeteld en gemagtigd, om, in den
naam van het geheele lighaan , de gemeene zaak te behandelen; en in een Raat van zeer groote uitgeftrektheid, daar
bij gevolg al het volk nooit zou bij een te roepen zijn,
moet de gantfche raagt van de gemeente noodwendig, en
bijna onherroepelijk , gevestigd zijn in de handen van deeze
afgezondenen. In Engeland zijn de koning, de erflijke
lords, en de verkiezers van het huis der gemeente deeze
faande of fteeds blijvende gemagtigden, en de leden van
het huis der gemeente zijn, op hunne beurt, de tijdelijke
gemagtigden van deeze laatfle orde van den raat.
„ In alle ftaaten , grooten of kleinen , moet de wil van dat
lighaam , of die vergadering, in welker handen de opperfte
magt van de maatfchappij gefield is , verftaan worden de wit
van het geheele lighaam des volks te zijn, zo lang 'er geen
ander middel is, waar door de wil van het geheele lighaam
des volks kan uitgedrukt worden. Deeze afgezondenen,
of reprefentanten van het valk, zullen een kwaad oordeel
vellen , en kwaade maatregelen volgen , indien zij het welzijn van de gantfche maatfchappij , die zij vertonen, niet
in 't oog houden; even als het volk zelve een kwaad oordeel zou vellen, en kwaade maatregelen volgen , indien
het, tot dat einde vergaderd kunnende worden, naliet voor
zijn
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zijn eigen welzijn te zorgen. Geene gronden of regelen van
ftaatkunde hebben eenige verbindingskragt over hen, dan
alleen zulken , die zij zelven zullen oordeelen ten gemeenen
nutte te flrekken. Hunne eige reden en geweeten zijn hun
leidslieden, en het volk, in welks naam zij re--neigtl
geeren, is hun eenig(le regter."
Vraagt men, wat hy, op die gelegde gronden, door
Vryheid verftas, zo geeft hy te kennen, dat men dezelve,
klaarheids halve, in twee foorten kan verdeelen , zynde
de eene opzigtlyk tot het Algemeene belang of Staatsbeluur, en de andere betrekkelijk tot ells byzondere zaaken
of handelingen. De eer[te noemt by POLITIEKE , en de
laatfle BURG RLYKE VRYHEID ; welke eene en andere hy aldus bepaalt. -- POLITIEKE VRYIHEID is
liet regt, door ieder Lid van den Baat zig voorbehouden,
an zelf tot het bekleeden van flaatsampten gekoren te kunnen
worden, of ten min(len, van in de verkiezing tot die ampten
to Remmen. En de BUROERLYKE VRYHEID is het regt
om zijne eigene daaden te regelen, welke ieder lid van den
Staat zig voorbehoudt, dat het door de gekoorne amptenaaren niet mag worden bekort. De eene en andere Poort
van Vryheid ontvouwt de Heer Priestley vervolgens afzonderlyk in 't breede, met aantooninge hoe noodzaaklyk het,
zynes oordeels , zy,, dat ze Reeds in agt genomen worden ,
en wat men tot derzelver initandhuuding hebbe gade te
Haan.
Het hoofddenkbeeld van den Heer Priestley is nagenoeg
eenflemmig met dat van den Heer Price; loopende beider
grondftellingen, gelyk het in de Voorreden van dit Stukje
zeer wel opgegeeven wordt, eenvoudig hier op uit. „ Dat
„ men een Burgerhaat heeft aan te merken als eene groote
Maatfchappij, welker Participanten of gezamenlijke Deel', hebbers het onbetwisbaar recht hebben, om uit hun midden zodanige Bewindhebbers ter beftieringe hunner ge.
meene zaaken te verkiezen als zij goed vinden, met zodanige macht als zij gefchiktst oordeelen, ter bevordering van het groot oogmerk hunner Vereeniginge,
„ het algemeene Best of meeste welzijn van alle : — ten
„ allen tijden verantwoording van het gehouden Bewind te
vorderen en, zulks voor 't gemeen Belang noodig
„ vindende, anderen aan te dellen, met gelijke, of met
„ meer of minder bepaalde macht." De aanmerkingen derhalven , die wy alvoorens over de gronden van
den
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den Heer Price gemaakt hebben (*) , houden ook flard ten
opzigt deezer proeve , des bet niet noodig zy, ons daar
over op nieuw uit te ]aaien. 'Er komen, zeggen wy daarom alleenlyk, in deeze Proeve verfcheiden aanmerkingen
voor, die, op zigzelven befchouwd, welberedeneerd zyn,
de oplettendheid van alle erntlige Voorflanders der Vryheid
vorderen, en waarvan mep. in veele opzigten een nuttig ge
kan maaken; des dit'gefchrift in zo verre der leezinge-bruik
wel waardig zy. Men heeft het, naar ons inzien, op Bene
foortgelyke wyze te befchouwen, als het Gemeetrebest van
Plato, dat een aantal van leerzaame inrigtingen behelst,
fchoon het niet te wagten zy, dat ooit zodanig eene Gemeenebest, als Plato zig voorftelt, opgerigt, of in Rand
gehouden kan worden. Even zo vertoont zig aan ons
het Plan van den Heer Priestley, in deszelfs volle uitgehrektheid; 't welk by ook genoegzaam erkent, wanneer
by zelf zyne befpiegeling van bet vereischte in de Politie
in de daadlyke uitvoering van het Plan, op-keVryhid,
deeze wyze als iukrimpt.
„ Men gelieve, dus laat by zig des-wegens liooren, op
te merken, dat ik geenzins heweere, dat het welzijn van
het menschdom juist eenen Raat van de volmaaktfte Politieke Vrijheid vordert. Want die is inderdaad niet mogelijk , dan alleen bij zeer kleine Volken; misfchie niet
eens bij zulken , die maar zo groot zijn als - de gemeenebesten van oud Griekenland, of als Genua of Geneve in
onze dagen. Zodanige kleine R^publieken als deezen, indien zij al wenfchelijk waard, zouden niet kunnen hethan; om dat een ttaat van valmaakte gelijkheid, onder
de leeden van burgermaatfchappijen, of burgermaatfchappijen zelven, geen íland kan blijven houden; terwijl fommigen magtiger, onderneemender, en in hunne onderneemingen gelukkiger zijn dan anderen. Eene heerschzugtige
natie zou geene fchooner gelegenheid, om tot een uitgebreid gebied te geraaken, kunnen wenfchen, dan de nabuurige landen gefmaldceld te vinden in een groot getal
van kleine Staaten, die, elk afzonderlijk geen magt genoeg hebben, om wedertland te bieden, en tevens nooit
genoegzaam uitgeltrekte verbintenisfen onder zig kunnen
maaken , noch met de vereischte eensgezindheid en fpoed
te
(t) Zie Redend. Vader!. Letteroef. V. D. bi 416. VI. D.
174. VII. U. hl. 131.
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te werk gaan, om zig zelven met een goeden uittag te
verdeedigen.
„ Zo men, derhalve, vasttlelt, dat het, ter voorkoming
van de grootste van alle zwaarigheden, namelijk wijduitgebreide en bij gevolg onbepaalde alleenheerfchingen, dienlog
zij, zulke itaaten te hebben als Engeland, Frankrijk en
Spanje; dan moet de Politieke Vrijheid noodzaakelijk eenigermaate bepaald worden; maar op welke wijze die bepaa.
hug behoore te gefchieden, en hoe ver zij zig behoore uitte
frekken is niet zo gemakiijk te be(list'en. In 't algemeen
zou het fchijnen , dat geenen dan lieden van de groot
middelen tot de hoogite bedieningen in den burgerhaat-fte
dienden toegelaaten te worden , niet alleen om dat zulke
perfoonen, alle andere omllandigheden gelijk zijnde, doorgaans de beste opvoeding gehad hebben, en bijgevolg best
gefebikt zullen zijn , om voor het gemeene welzijn te zorgen , maar daarenboven om dat zij, het meeste kunnende
verliezen, even daardoor ook het groottte belang hebben in
het lot van hun Vaderland. Dan men merke tevens aan,
dat maatige middelen, (hoewel een ding van zo verander
natuur niet juist te bepaalen is,) in dit opzigt ge--lijken
lijkwigtig kunnen gerekend worden met de grootfte rijkdom
lieden, die in eersen middelbaaren (tand gebo--men;wat
ren zijn, worden waarli k in 't algemeen beter opgevoed ;
hebben bij gevolg onbekr
ompener denkenswijze , en zijn ,
in alle opzigten, meer regt onaflaangelijk, dan de zodanigen, die de fortuin met ongemeetene fchatten begiftigd
heeft.
,,Om die zelfde rede was het mogelijk dienf{ig, dat
denzulken, die zeer afhangkelijk zijn, geene mem in dc
benoeming van de voornaamtte Ambtenaaren toegellaan
wierdt, om dat, in fommige voorvallen, dit niets anders
zonde zijn, dan meer Remmen te brengen in de handen
van die perfoonen, van welken zij afhangen. Maar indien wij, in ieder Raat van eenige uitgefirektheid, eeue
trapswijze opklimming van verkiesbaare bedieningen (tellen, en daarbij de laagde klasfen van het: Volk onderfellen fleur te hebben , in de aanftelling van de laagde
beampten, en, naar maate zij in bezittingen en aanzien
toeneemen, deel te hebben in de verkiezing van de perfoonen, die de hoogere posten vervullen, tot dat zij
eindelijk zelven tot het (laan naar de gewigtigfte eerambten van den (laat worden toegelaaten; dan zullen wij,
mogelijk, een denkbeeld maaken van zo veel Politieke
Vrij-
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Vrijheid, als beflaanbaar is met den toeftand van het
menschdom. En ik denk, dat de ondervinding geleerd
heeft, dat do hoog(len van alle bedieningen, zulken namelijk, die gelijk ttaan met die van Koning, eenigermaate
erflijk moeten zijn, als in England; zijnde erkiezelijke
troonsopvolgingen doorgaans vergezeld geweest van kuiperij , verwerring en effende." Op deezen en dergelijken trant gaat de I Ieer Priestleij verder voort, in liet
nader beperken der Politieke Vrijheid; welke dus, naar
de verfcheidenheid der Rcgeeringsvormen, en de ge(feldheid der Nazien, in de daadlijke uitvoering, noodwendig
verfchillende beperkingen zal moeten ondergaan.
-

Het nut der Mooroordeelen, door de Gebroeders Gonow %RDUS en
EG0E0TUS wYSNEUS; niet ophelderende aanmerkingen verrykt,
door de7ufrouwven WYSNEUS, halve Zusters dr Schryveren. In
's Graven sage, by j. v. Cleef, 1783. Behalven het Voorwerk
122 bladz. in gr. 'oftavo.

/jen telt dit Stukje onder dat flag van Schriften , die men
Werken van Vernuft noemt, en 't zou dus, naar- 't oordeel
der Gebroeders Wysneuzen, door ons niet beoordeeld moeten
wore en. Eén hunner verhaalt desweger›s het volgende.
„ l-Thbt gy dat Werkje van onzen Vriend G * *, getyteld
„ cie Zedelyke Mode al gezien" vroeg my onlangs niyn Neef.
Neen , .(an, zeide ik; maar dat moet wél gefchre.
ven zyn; die man heeft verfland en vernuft beide. Ik hoop
dat by maar wel betaald wordt. Hy heeft, in zyne om„ ftandigheden geen geld genoeg; dit weeten wy zeer ze,, ker." Eindelyk kryg ik in een Maandfchrift de Recentie thuis ; door de haast ons die te lezen, fny ik con groot
gat in niyn vinger ; want wy zyn zeer onhandig, en lees
Het werkje, getyrelt de Zedelyke Mode, is eene koude Sa„ tire ; het kan pergens toe dienen, dan om lieden die gaarn
eens lachen , een uur te vermaken."
Ik lag, (dus vervolgt de Schryver, in eene aantekening,)
her NieuWspapier by my neer, en zuchte; want ik zit veel,
eet ílerk, ben loon en phlegmatiek van geflel, en heb dus
eerie heblykheid van machinaal zucttten; zuchterde zeide ik
dan, terwyl ik mynen groenen Must henbroekfchen Bril afnam:
„

Mannen Broeden, blyft tog op uwen eigen zandweg: vertast die
nooit. Werken van vernuft behoren waarlyk niet tot uwen Recht
dat kunt gy niet helpen ; ivy eifchen het ook niet van-bank;e
u; alleen bemoeit 'er u niet mede. Ik ontdekte echter de genoegzame rede; want ik ben een aartsliefaebber om zo van al-
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les de genoegzame rede te gaan opdelven ; hoewel het my
dikwyls maar taamlyk wel is afgenomen : niya Vriend G' *
krygt goed kopiegeld; altes was licht."
Wat zullen wy,. op dit be(lisfend vonnis van Broeder.Wysneus doen? Hem zo maar ililzwygcnde onze Rechtbank laaten
betwisten ? Neen zeker. Is by, die fierk eet, loom en plaleg,natiek vara geflel is, de Man, ons te oordeelen over een
Werk van Vernuft; is by geregtigd , om van liet Stukje de
Zedelyke Mode, voor dat by het gezien heeft , befisfend te zeggen, dat moet teel gefclareven zyn: zo agten wy ons, niet flerk
gegeeten, veel minder flerk gedronken hebbende, (dat het
iierk eeten wel eens wil verzellen,) en in een goed humeur
ontwaakt zynde, in het aanhoudend genot van dat humeur,
en vlug, wel zo goed in haat en geregtigd, om over dit
Nut der Vooroordeelen ons vonnis te vellen; welke aangaande
wy het volgende verflag hebben te geeven.
Op de eerlle leezing voldeed ons -het Stuk niet: daar wy
intusfchen de Gebroeders Wysneuzen meenen te kennen, en
wel als zulken, die verfland en vernuft beiden bezitten, dagten wy nog dat het aan ons haperde, eenigzins veronderftellende, dat het wel gefchrceven moest zyn, om dat het uit
die hand kwam. Eene tweede leezing derhalve.
Nadeelig. Met dezelve verlooren nog eenige zetten,
die men juist niet wel geestig, maar egter grappig kon noemen, derzelver ingebeelde aartigheid, en 't geheele Stuk verloor 'er by. Dit is een kwaad teken. Weezenlyk vernuftige Schriften winnen gemeenlyk by eerre tweede leezing,
vooral dan nog wanneer men min of meer met den Autheur
ingenomen is. Basta gevolglyk van herleezen! 't mogt
'er nog meer by verliezen ; — dus maar vonnisten. Wel
aan : — 't Gaat over vier onderwerpen : 't Vcoroordeel tegen de Nederduitfche Taal; 't Vooroordeel, dat liet in ons Va
voordeel te fchryven; 't Vooroordeel,-derlanfchykisoz
omtrent de Exclamation, en tegen het Reden geeven ; waar van
de Gebroeders Wysneuzen het nut tragten te toonen. Over
't geheel is de Satire wat langdraadig, en dikwils te gedrongen beredeneerd, waardoor ze haare leevendigheid verliest.
Veele tusfchenkomende grappen zyn laf en doen niets ter zaake; het waarlyk geestige, dat 'er egter hier en daar nog in
gevonden wordt, is te weinig, naar evenredigheid van 't ge
leest meer, dat verveelt , dan 't geen doet lachen -hel;mn :
't geen de Exclanzatien betreft is het vernuftigfte gedeelte;
en die zyn nog meer grof befpot, dan fyn geestig gehekeld.
Wy hebben, naar 't ons voorlaat, beter Stukjes van
de Gebroeders Wysneuzen, onder andere naamen, geleezen;
en denken dat zy best zullen doen, met, gelyk ze verhaa_
fen, dat de oude Meid Pieternel doet, als de Bry eens verzout is , te blyven zeggen : Alle Bakten en Brouwten zyn niet
even
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even god. Ook is het wat onvoorzigtig, geestig te
willen fchryven, als men jlerk eet, loom en phlegmatiek van ge-

fztel is. Vermoedlyk is hier in de genoegzaame rede van den
kwaaden uitflag van dit GeIehrift te vinden: op dien grondflag is alles licht; en 't doet ons nu niet vreemd, dat het
minder zy, dan wy verwagtten.

Wederivaardighedeti van de jonge EMILIA. Uit het Hoo,dztitselt
vertaald. Te Haarlem , by J. v. Walre , 1783. In oEtavo,
28o bladz.
et gantfche beloop van 't leeven van Emilia, naar 't overH lyden
haarer Moeder, die haar by uitlek wel opgevoed,

en haare ziel niet dan detigdzaame kundigheden, niet ver[landige lesten van voorzigtigheld, ingeboezemd had , en welke
de braave Emilia heeds tot een rigtfnoer haarer bedryven
hield, was een aaneenl'chakeling van wederwaardigheden. De
voorngam({e bronwel haarer rampen was haare zuivere liefde
voor den Graaf d'Olban ; die, onder het fchoonfehynend voorkomen, van zyn losbandig leeven, waardoor hy zig voorheen
berugt had gemaakt, u;t liefde voor haar, vaarwel gezegd,
en zig ter Deugd gekeerd te hebben, volkomen meester van
haar hart geworden was. Dan 't bleek erlang, dat de Graaf
in daad en waarheid niets anders beoogde , dan* zyn lust niet
haar te boeten, en haar tot oneer te brengen; waartoe hy gelegenheid meende te vinden; daar ze zig, in haare tegenheden op zync trouw en eerlykheid verlaaten had, als in zyne raagt bevond : 't welk by op eene listige wyze had
weeten te wee te brengen. Emilia, ontzet op eene ontmoeting - van die natuur, wederftond hem; ziende dat ze
verraaden was, en geen anderen weg van veiligheid vindende, ontvlugtte ze zyne handen; 't welk haar blootfl:elde aan
de drukkendlle armoede; die, gepaard met haare droefheid,
eerlang eene doodlyke ziekte na zig floepte. Intusfchen was
de Graaf, een Man niet geheel ongevoelig voor beginfelen
van eerlykheid, maar van een zeer hartstogtlyk geftel, dat
by dikwerf onbezuisd opvolgde,) tot inkeer gekomen; zyn
misdryf erkennende, zogt by de geheime verblyfplaats van
Emilia te ontdekken ; om den haar aangedaanen hoon, en
de bedoelde doch mislukte fchending, door een wettig Huwelyk uit te wisfchen; 't geen ook ten laatfte gefchiedde, en
een einde naakte aar, de wederwaardigheden van Emilia. ---In dit verhaal zyn tevens gevoegd de gevallen van Minette,
of, niet haaren Kloosternaam, Zuster St. ling e, die haar ongelukkig lot aan E»alia verhaalt; 't welk hierop uitkomt. Minette, dertel opgevoed, en in den hoogflen trap Couquet geworden, was eerlang de dupe van den listigen verleider, den
Nu 2Graaf

job

WEDERWWAARDIGI-IEDEN VAN DR JONGE ItMILIA.

Graaf de Tllainville; die haar, na dat by haar gefchonden
had, verfmaadde. Zy ontvlugtte liet huis haarer Ouderen,
geholpen eioor een edeltrmo Bigen en eerlyken Vriend Dorimont,
die haar beminde, maar dien zy, na haaren mistred, oordeelde heuschlyk te moeten afwyzen. Dorinzoat neemt haaren
Zoon in zyne befcherming , en bezorgt haar , op haar aan.
(laan, in een Klooster, alwaar zy eerlang' haare gelofte doet.
Na verloop van eenige jaaren, geraakt die Zoon bekend by
den Graaf de Mainville, welke intusfchen een Hu welyk had
aangegaan. Mevrouw de Mainville zig, op de ontwikkeling
van 't geval , verftandig en goedhartig gedraagende, brengt te
wegen dat de Ouders zig niet Zuster St. Age verzoenen,
terwyl zy haaren Zoon, onder eersen verdichten naam. tot
zig veemen Mevrotw de Mainville geeft 'er zelf, in eigen
perfoon , kennis van aan Zuster St. Ange ; en de ouders , ver
Zoon, haar bezoekende, verleenen haar de-gezldvanhr
fpreekeodfle bewyzen van haare herflelling in de Ouderlyke
gunst. Voorts leeft zy in 't Klooster godsdienfïig en vergenoegd, ogtvangende dikwerf het vriendlyk bezoek van Mevrouw de Mainville; en de Graaf zelf, by wien de voorige
genegenheid op nieuw vuur gevat heeft, leidt een kwynend
leeven, onder de vrugtlooze pQogingen om Zuster St. .ánge te
zien en te fpreeken; 't welk zy ftandvastig blyft afwenden.
---- De ontvouwing deezer lotgevallen gelchiedt in een gevalllgen flyl, en is hier en daar doormengel met leerzaams les fen, waarvan de jeugd een vrugtbaar gebruik kan maaleen; zo
om tegen alle verleiding van anderen op naare hoede te zyn;
als om toe te zien, dat zy door haare eigen haetstogten niet
jammerlyk vervoerd worden. Wel byzonder"leert ons deeze
$oman een goede opvoeding hoog waardeeren; 't welk de
Onddos tot oplettendheid, en de Kinders tot eene ,gehoorzaa.tae dankbaarheid meet aanfpooren.

4l^emeeie ku;zdighedcn voor den Genieenen Man. Te Goes, by
J. +Huysman, 52 bladz . in I2ino.

Een 7 gen tyd geleeden vermeldden wy het proje& van eenen
kegt.skundi.ten (*1, om zig van der, gebruikelyken Almanach te bedienen , ter mededeeliuge van eene Poort van Wetboekje voor •den Genieenen Man; waaruit dezelve, niet betrekking tot het Landgewest door hem bewoond, de hem noodige kundigheden van 's Lands Rcgten, gemaklyk en voor een
Beringen pres , zou mogen erlangen : en tevens gaf men ons te
kennen, dat 'er eerstdaags eene proeve van genomen Rond te
worden. Zins dien tyd hebben wy 'er niets van bemerkt ; tot
dat
(*) Zie Ilcdend. J'ad. Letters f Vil. D. b1. 43.
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dat ons voor ecnige dagen het hier bovengemelde Stukje overhandigd is ; hetwelk toont dat men dit proje& daadlyk werk
heeft begonnen te maaken. De Proeve hiervan is geno--ftelig
men met den Zuid- iicvelandIchen Almanach , en 't oogmerk
van den ()poelier dier Byvoegzelen tot den Almanach is, gelyk de Uitgeever Huysman berigt , „ in plaats van zoutetooze
vertellingen , kronykjes of diergelyken oplchik van de ge„ tneene Almanakken , in deezen , in 't vervolg, het een ofan„ der (tukje, 't zy uit de Regten deezer Provintie, 't zy uit
„ de Genees- en Heelkunde, den Landbouw, of andere voor„ werpen, die men oordeelt in 't algemeen de meest nuttige
te zyn, af te geeven.". In de uitvoering hiervan heeft mets
een aanvang gemaakt, niet eene voordragt der Regten van Zeeland, betrekkelyk tot den Landbouw en de Landlieden, 1et ons
ter hand gekomen Stukje, onder den tytel van 4lgemeene Kun.
digheden voor den Gemeen en Man, behelst drie zodanige Byvoegzels voor de Almanachc n van 1778, 1 779 en 1780. Ze
gaan (I.) over de Ambagtsheeren en Opgezetenen : (2.) over de
Landeryen, Tienden , Vrugten, Plantagien , enz. (3.) over de
Geregten ten platten Lande, en derzelver verpligtin gen in 't gemeen, (4.) over de fIr mbezorgers van Diakonyen en Groote Ar

B• nevefls deeze Stukjes in de twee eerfle Byvoegze--men.
len geplaatst, komt nog in het derde (S.) eene onderrigting
nopens eenige algemeene Dykregten in Zeeland gebruikelyk. ^-De hieropgenoemdé onderwerpen worden kort en klaar voorgeffeld, met eene nevensgaande aanwyzing van de Keuren,
Placaaten enz., die daertoe betrekking hebben. Men kan
uit deeze Proeve, door eeue keurige en kundige hand ver
dat zodanig een Projeét met nut, ook-vardig,fncem
in andere Gewesten, in trein gebragt zou kunnen worden.
Over de Armoede en Bedelaary, met betrekkintie tot de Provintie
ran Zeeland, ei byzoader• tot de Stad Goes, en Eiland van
Zuid Beveland. Te Goes, by J. IIuysman , 49 blad a. in duo-

decinbo.
D it Stukje behoort mede tot het bovengemelde Projeét , en
is een vierde Byvoegzel tot den Zuid -Bevelandlchen Almanach , voor 't jaar 1781. Volgens het geen ons in de
Voorreden gemeld wordt , heeft ecnc verandering van omfiandigheden den Opfteller der voord;;e Stukjes verhinderd,
om dat ontwerp , niet betrekking, tot het Regtsgeleerde, verder te agtervolgen; tsaar by heeft de goedheid gehad an
den Ui t eevcr eunige andere Stukjes toe te iee>LIen, die niet
geheel vreemd zyn aan 't beoogde , en insgelyks hunne nutrigheid hebben. Het toen afe: eden Stukje gaat over de
4rmoed. en Bedelasry ; en ircl. t inzonderheid, ter handhaavinNn 3
ge
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ge van de Ordonnantien tegen het Bedelen ; waaraan de Ingezetenen, door eene niet welberedeneerde milddaadigheid , de

behulpzaame hand niet bieden; en waardoor ze dezelven veeleer kragtloos maaken , onder voorwendzel, dat 'er te veel Armen zyn , en 't dus niet mogelyk is de Bedelaary te beletten.
Zulks komt deezen Schryver geheel ongegrond voor; en om
dit zenen Landsgenooten duidelyk onder 't oog te brengen ,
leidt hy hen ter, opmerkinge op de oorzaaken van eene doorgaande Armoede, of van een groot getal van Armen in een
Land, welke by tot de drie volgende brengt.
„ i. Wanneer 'er geen werk genoeg is voor het getal der banden, die werken kunnen.
„ 2. Wanneer de prys der atoodzaakelyke Leevensmiddelen te
hoog is, in evenredigheid met het gewoon arbeidsloon, of (t geen
op het zelve uitkomt) wanneer de arbeidsloenen te gering zyn.
„ 3. Wanneer veele snenfchen door ouderdom , ziekte of andere
beletfelen , buiten iaat zyn, om zoo veel te verdienen, als zy tot
onderhoud van hun en de hunnen noodig hebben."
Ieder deezer oorzaaken gaat by afzonderlyk na, en toont,
dat althans de twee eerften op Zuid-Beveland geen plaats hebben, immers niet, om eene doorgaande Armoede onder de
kleene Gemeente te niaaken, of de Bedelaary als een nood
kwaad te moeten gedoogen. En wat de derde oor--zakly
zaak betreft, hieromtrent beweert hy, dat het getal dier waare Armen, de eenigen , die regt op onze milddaadigheid hebben, zo groot niet is , als men zig verbeeldt; en dat het getal derzulken, wanneer men 'er de luiaards, en zodanigen,
die voorwenden gebreken te hebben, deugdlyk aftrekt, het
kleinfile zal blyven. Wyders zyn, zegt by , voor dezulken de Armen-Iiasfen gefchikr; en zo deezen al eens niet voldoende mogten weezen , zou het de pligt der vermogenden
zyn , dezelven, in Rede van de Bedelaary te be¢un(ligen, beter te voorzien. Zyn beluit is des: „ de vrywillige Armen
„ mogen niet bedelen , zy moeten werken : en de waare Ar
behoeven niet te bedelen; zy moeten zich by de Arm--„men
„ bezorgers vervoegen , welke of in [laat zvn , of behooren in
,, ftaat gefield te worden, om hunne behoeften te vervullen."
Hier uit afgeleid hebbende , dat het niet onmogelyk is
de Bedelaary te beletten, toont by verder, dat het niet enchristelyk is een Bedelaar voorby te zenden ; wyzende tevens
aan, hoe men , buiten het voorzien der Ar men- kasten, de finalle
Gemeente liefddaadig , en met vrugt , te gemoete kan komen ;
terwyl het geeven aan Bedelaaren verfcheiden nadeelige gevolgen
met zig fleept. Ten laaruie liegt hy hieraan nog eenige aanmerkingen over liet Armbeftuur, en eene regelmaatige fchikking in
't zelve , onderfleund door 't gezag der Overheid. Dit
Stukje, hoe fterk ook tegen de Bedelaary, draagt alleszins blyken
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ken van een liefddaadig hart jegens waare Armen ; en des
Schryvers welberedencerde gedagten over dit onderwerp kun
niet alleen in zyne Landlireek, maar ook elders , te flade-neu,
komen.
Het Genootschap Studium Scientiarum Genitrix, aan deszelfs honorair Lid, zyne Excell. den Wel Ed. Gr. Achtb. Heer Mr. P.
J. V. BERKEL. En, de Vryheid aan ltaaren B fclaermer als boven.
Beiden in gr. of avo, 11 en 13 bladz.

`wee Dichtí} ukken, den hooggeagten Heere van Berkel, Raad
in de Vroedfchap en Oud - Burgemeester der Stad Rotterdam,
toegewyd, by zyn Wel Ed. vertrek, als Afgezant van dipt Gemeenebest, by de Vereenigde Staaten van Noord- Amerika. Men
bel'chouwt natuurlyk deezen flap van dien beroemden Voorftander der Vryheid als groot, daar by alle zyne eigen inzigten hier
te Lande opoffert, om zyn Vaderland en Amerika dienst te
doen ; en men verwagt van 's Mans bekwaamheid en werkzaamen geest, dat zyne poogingen, zo in 't algemeen, als ter zaake van onzen Koophandel en Zeevaart in 't byzonder, voor ons
Gemeenebest ten uiterfte nuttig zullen zyn. Een onderwerp
van dien aart is Bene by uitftek welgefchikte fiof voor Neder
Dichters: ook toonen de Oplellers deezer Dichtlluk--landiche
ken , in de uitvoering, vry wel, dat de fo$è hun in de hand
gewerkt heeft; van waar hunne Dichterlyke klanken niet dan
gevallig kunnen zyn , in de Doren van rechtfcliapen Nederlan=
ders, die zig met liet Geaootfchap vereenigen, en zeggen:
Uw ampt, door u met dubblen roem bekleed,
Voldoe alzins aen 's Lands gelukbeiioging:
Zoo worde ook zelfs uwe allerkleenfle pooging
Met dabble heil, met dabble vrucht', beleed.
De fclerandere Raed, in Colons wijk' gefpannen,
Bella altoos uit uwen vriendenkring'
Wie twijfelt ook aen uw vereeniging'
't Zijn Temmers — 't zijn Verdelgers van tirannen..
De ivelvaert volgt, wvaerge immer gaet, uw fchrêen.
Lang moete uw dienst den Lande nuttig wezen.
Zie 't klimmend heil van uw Geflacht gerezen
Ten jleilflen topp' van aerdfclae zaligheên.
Dit brief Geflacht teel' regtgeaerte neven
Breng' helden voort tot aen der tijden grens,
En doe altoos — 't Is Hol ends hoogte wensclt --In 't kroost liet beeld van twee D£ WITTEN leven.
Dit
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Dit flrekk' ten troost van uw geliefde /lad,
Die om u treurt: en wis, wie treft bet nader!
Zij delft in u zulk een' getrouwen lader
En Burgervriend , als zij' er immer h,id.
Dan 't heilrijk nut, het algemeen befchoren,
Door 't groot verlies, dat haer bijzonder treft,
Verligt haer leed; dewyl ze op 't klaerst bejeft,
IVat alles wint bij 't geen zij heeft verloren.

Uit dat inzicht beaamt Nederlands Volk gereedlyk de taal
der Vryheir , daar ze zig indeezervoege laat hooren.
Intusfchen voert gij, over zee,
Den hartelyken ,vensclz der dankbre Belgen mee.
Schoon zij Nunn' Schutsheer mi.fen.
Blijft, daar hun moed de list en de afgunst tart
Uw beeld gegriffeld in hun hart',
Geen tijd of eeuwigheid zal 't uit hunn' boezem ,visfchen.
De rijke bron van 't lzoogfle goed,
God, die een rein, — een braef — een Vaderlands gemoed
Meer acht dan offeranden ,
Kroone u met heil , voor de Dogen van den haet'
Teergelde uw liefde voor den hart,
dan u, uw roemrijk huis, en dierbre liefdepazkdeaz.
Keer eens, in wenfchelyken tyd,
ll'en Batoos kroost , van 't juk der dwinglandij' bevrijd,
Eens ruim moge ademhalen,
Na 't leggen van een tegenvol Verbond,
We@r naer den Vaderlij ken grond,
Om daer, in mijnen Raed', gelijk voorheen te praalen.
Maër krijgt de dwang hier de overhand,
Ziet zich het regt vertreen, — mijn glorie aengeranr^
Dan volgen u mijn Zonen,
En ge"."en dit , weleer geliefd , gewest,
Per beeryfchzugt' en 't bedrog ten best',
Om , bij een Helden Volk , in vrijer lucht', te wonen.
Dat dan de tirannij regeer',
Du zij haerHaven, of het ledig Land beeneer',
Het knelle in falen banden,
Den vuig/len last , liet fchandlijk ,grac lyk juk,
Weir op de spatte fchouders drukk',
Of Batoos erf verkoopti aan vreemde D5ringelznden.

A L G E M E E NI E

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN
De B bel verdeedigd, door Y SBRAD
N VAN HAMZtLSVELD:
Eerie Deel. Te 4m9lerdam , by J. Allan, 1783. Be.
halven de Voorreden, 388 bladz an gr. octavo
et plan van den Hoogleeraer Liliënthal, in zyne be
lende Oordeelkundige Bybelverklaring , ingekort, en in
zommige opzichten verbeterd, is enigermate het plan van
den Heer van Ramelsveld in dit zyn Gefchrift: Zyne beóoging is , het zelve op zodanig ene wyze uit te voeren,
dat zy, die Liliënthals verklaring hebben, het als een
Supplement of hyvoegzel zullen kunnen aenmerken; terwyl
anderen, die dat kostbaer en fchaers te bekomen Werk
niet bezitten, in dit zyn Gefchrift alle de hoofdzaken
zullen vinden, die hun het gemis vair dezen Schr)yver
kunnen vergoeden: het welk by zich voorftelt in zes Deelen af te handelen. Een aenvang hiervan makende in het
eerfte thans afgegeven Deel, fchikt hy het zelve indezer.
voege.
In de cer&e plaetze komt het beftaen ener Godlyke
Openbaringe in overweging; en onze Autheur handelt in
dat Hoofdfluk, over de mogelykheid, de nuttigheid, de
ttoodzaeklykheid en de waerfchynlykheid ener Godlyke
Openbaringe. Hieraen hecht hy, in het volgende, ene
ontvouwing vats de kenmerken ener Godlyke Openbaringe;
waerdoor men de enige ware van de valfchen onderfchei.
den, en zichzelven gerust kan Hellen, dat men waerlyk
ene Godlyke Openbaring bezitte : befluitende voorts het
Zelve, met algemene aenmerkingen, nopens de zwarigbeden en tegenwerpingen , welken tegen de Openbaring, in
den Bybel vervat, worden ingebragt. Op dit algemene
komt de Heer van Hamelsveld, tot het nagaen en beantwoorden dier zwarigheden en tegenwerpingen in 't byzonder; waerin by zich naer den rang der ontvouwde keninerken fchynt te zullen fchikken. Althans by begint hief
met het eertte kenmerk, en 't geen het Ongeloof daer te
uit den Bybel aenvoert. Zyn Eds als een flellig we--gen
zen9
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V• DEEL. ALG. LETT. NO. I3.
,

-

sla

Y. V. HAMELSVELD,

zenlyk Kenmerk ener Godlyke Openbaringe opgegeven heb
dat dezelrg enkel waerheden moet bevatten, en wet-bend,
nvaerleeden van gewigt en eenbelang voor one zaligheid,
tekent daeromtrent aen , hoe de Ongeloovigen wel erken
dat 'er vele waarheden in den Bybel der Christenen-ne,
voorkomen; meer tevens beweren, dat ze 'er vele onwaerheden in ontdekkken ; als mede dingen, die geheel overtóllig, zonder enig aenhelang en onnuttig, zyn; waerby
dan nog komt, dat ze zich ten fterk1ie verzetten tegen de
Verborgenheden eu Voorzeggingen. Ter wederlegginge
der ene en andere foort van bedenkingen verledigt zich de
Autheur in de vier verdere Huoftftukken ; gaende het
derde over de voorgewende onwaerheden en nietige dingen; het vierde over de verborgenheden, en de twee
laatden zo over de Voorzeggingen der Heilige Schrift in 't
gemeen, als die nopens Christus, in 't byzonder.
Elk gedeelte behelst verfcheiden doorwrogte aanmerkingen
over de daerin behandelde onderwerpen; en men kan uit
dit eerfte Deél genoegzaem afnemen , dat then , op goeden
grond, een nuttig Werk uit de handen van den Heer van
Hamelsveld moge verwachten. Wy zullen ons thans met
gene opheldering van enige byzonderheid, uit dit Gefchrift, ophouden; het vervolg zal 'Cr ons wel aenleiding
toe gevels. Liever viUen wy den Lezer, voor tegenwoor
dig, 's Mans bovengenoemde algemene aenmerkingen mededelen , dië then, met betrekking tot de Schriften der
Ongeloovigen, over 't geheel, wel in agt mag nemen.
Ze zyn de volgende
„ I. Doorgaands is het de gewoonte van onze tegenftreevers de zwarigheden tegen de Heilige Schrift op één
te flapelen, èn dan uit deezen dan uit dien hoek eenen
aanval te wagen: zy onderneemen zelden of nooit eenen
geregelden firyd, en tasten onze hewyzen voor de Godlykheid en waarheid der Openbaring niet regelregt aan;
maar, zonder zig te bekreunen over het geen door de
Voortlnnders der Openbaring aangevoerd en bewezen is,
lierhaalen zy hunne gezegdens. ,f. j. roussnnv ging hierin zeer ver, by erkende , dat de Christelyke Openbaring
onwederleghaare hewyzcn van waarheid en Godljikheid
voor zig had, dat de Stigter van onzen Godsdienst zig
eieer dan een rnensch betoond had te wezen ; en wat wederhield dan den Wysgeer, om aan het Christendom geloof te geeven? Zwarigheden, die hein ontmoetten, en
die
-
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die by niet in (laat was op te losfen (t). Dit
maakt zeker den twist zeer moeilyk en verdrietig: geduttrige herhaalingen van een en dezelfde zaaken moeten
hier dan plaats hebben, en nimmer gedaan Werk: wie
weet toch niet, dat het .ongeloof in (laat is telkens nieuwe
knoopen te vlegten, die niet moeite ontbonden worden.
II. Zwarigheden doen intusfchen eigentlyk gezegd niets
af. Daar is geene weteuiciap, of zy heeft dezelve; en
is het wonder, daar ons verfiand zoo bepaald is? In de
zekertle waarheden, door natuur, rede en ondervinding ge
ontmoeten wy by ieder flap zwarigheden, waar-flad,
onze onkunde belyden moeten. Ik bid den-omtrenwy
Leezer, wat zal van redelyke wezens worden, indien men
geene waarheden zoude willen aanneemen, omtrent welke
zwarigheden kunnen gemaakt worden ? dan moet men in
den draaikolk van altyd duurende twyf cling verzin-ke
ÍlL In ..de Godl.yke Openbaring moeten zwarigheden
voorkomen; haar inhoud moet verborgenheden aan ons
openbaaren; dingen , die niet alleen niet onder de zinnen
vallen, naar zelfs buiten den kring van ons redevermogen zyn. Zy zal ons Gods natuur, wegen, befluiten en
werken Vermelden, maar nu, naauw'yks maaken wy na,
de dingen, die op aarde zyn, en met moeite vinden wy het
geen onder harden is; wie heeft dan nagefpeurd het geen in
de hemelen is (§) ?
IV. Men maake toch onderfcheid tusfchen fchyn(lrydigheden en twyffelingen , en tusfchen wezendlyke ftrydigheden of onwaarheden; als of k tusfchen de hoofdwaarheden
van de Openbaring en tusfchen byzaaken; omtrent welke
laatfie men niet alles volilrekt ten allen tyde behoeft te
vcrIlaan : neem eens alle de gezigten en byzondere voor
Profesten , de betekenis van alle de Leviti--zegindr
fche Wetten, het getal van het beest in de Openbaring
van Johannes enz.
V.
„ (*) Zie de berugte plaats in zyne E9nile , IIlde D.
p. 136."

„ (t) Zie the Truth of the Christian Religion vindicated from
the objeF.lions of unbelievers. p. t0t---103. Lond. 1765. 8vo.
en NAmUts, (G. I.) Disí ert. de 7nysterioruana reli^ioEis ée mrifix,
ex Nature snysteriis adjlrzi a. Traj. ad Rhen. 1 62."
'

„ (5) Het Boek der 1! tslaeid, IX. I6."
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V. De Heilige Schrift moet als een geheel befchouwd
worden, voor zoo ver alles in dezelve bedoelt, het Godlyk plan van 's Menfchen verlosting, en de opregting van
zyn Koningryk aan ons bekend te maaken. Uit dit gezichtpunt en in dit licht befchouwe men de Heilige
Schrift, dan zal men waarheid, Godlyke wysheid, overeent'czmming enz. in dezelve ontdekken en bewonderen ).
VI. Omtrent byzondere (tukken en gedeelten der Schrift
moeten wy ook onderfcheiden, dat fommige zaaken voor
ons thans donker zyn , die het niet waren voor hen,
welke in die tyden leefden , in welke deeze (lukken werden gefchreeven. Men moet zig dan, als 't ware, in die
tyden verplaatzen, de zeden, gewoonten, taal van die
meufchen, ons eigen maaken, aan welken die gedeeltens
onmidlyk behoorden, (t).
VeeIe zaaken hebben in
vroeger leeftyden , en onder andere Hemelilreeken, plaats,
die wy in onzen leeftyd, in onze gewesten, voor ongeVIt.
Jooflyk zouden houden (S).
„ (*) Vergelyk den Abt JERUSALEM, Verh. Ilde D. bl. for
volgg."
„ (t) De Opfleller der inleidinge in de Boeken des O. T.,
die men vindt voor den nieuwen druk der Verhandelingen van
snuRJN, over de gewigtigfie gevallen des O. en N T., fchryft
in de vyfde Afdeeling §. i3o. p. 9g. „ Het is met deeze God_
,, lyke Boeken gelegen als met een groot en heerlyk verge„ zigt. Wilde neen deeze Boeken beoordeelen, en derzelver
waarde , als een goed kenner , bepaalen ; dan zou men de,, zelve moeten hefchouwen in dat gezigtpunt , en in dat
„ licht , waarin het kon gezien worden van derzelver Schryvers ; en dan zouden vetdwynen de fehaduwen , die der,, zelver fchoonheid ten deele verduisteren , en de geringe
„ vlakken, die voor het gezigt zomwylen onaangenaam zyn,
„ en welker donkerheid , door zekere lieden, boosaartiglyk
„ vergroot wordt, zouden niet meer te zien zyn. Maar ver
mits wy in deeze tyden van dit gezigtspunt geen gebruik-„
kunnen maakén , zo behoorde men evenwel zo veel te
doen, als men kan, zo men zig wil opwerpen ten Recht'
„ ter over de waarde der oude Openbaring."
„ (5) Dit is nochtans veelal de Baralogisme der Vrygeesten,
dat zy,, van het geen tegenwoordig gebeurt en vernomen
wordt, befluiten tot oude leeftyden en vreemde zeden. ),Uien
vergelyke de Bedenkingen van den Heer J. M. HOPMAN, over
t)avids engemeenen rykdom, geplaatst in de w<kademie der Geleerden, Iide Deel, 3de en Ode Stuk."
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VII. Ge[Ield, wy waren niet in {laat, om alle Zwarigheden op te losfen, alle knoopen te ontbinden, volgt
daar uit, derhalven zyn zy geheel onoploslyk? Hoe veele
zwarigheden zyn van tyd tot tyd opgelost ? wat zal onze
riakomelingfchap niet al ontdekken? Met alle de zwarigheden zullen de Ongelovigen ook niets uitvoeren, alzoo
zy nimmer in (laat zyn de zekerheid onzer ftellige bewyzen om te keeren; maar integendeel, wanneer men de
Openbaring verwerpt, wikkelt men zig in ongelyk grooter
zwarigheden - in, zo dat het voordeel ook als dan aan
onze zyde blyft.
VIII. Niets is onbetamelyker, dan het heilloos (potten,
wanneer men over eene Godlyke Openbaring onderzoek
doet. De enkelde mooglykheid eener Openbaring is reeds
gewigtiQ. God wil my onderwyzen, my zyn genadig
raadsbetluit ontdekken, my van myn eeuwig geluk verzekering doen !
Wat zou het gevaarlyk zyn, indien
ik, uit hoofde van eenige duisterheden, waarvan ik zoo
eensflags de volle opheldering niet konde vinden , of oui
dat myne veronderftelde begrippen daar mede niet allen
overeenkwamen, haar verwierp! — wat meer is —
haar befpotte, en my zelven en andere ongelukkigen verleide: en deeze Openbaring ware egter Godlyk; zy ware
het zuiver licht tot verlichting van de wereld, haare onderwyzingen, beloften, bedreigingen waren eens in de
daad van God! hoe verfchriklyk zouden my deeze bedreigingen worden!
Maar welk een zaligheid, indien
ik hieromtrent zeker en gerust ben (*)! De Deïst
houde dan op met (potten, by onderzoeke en helle zyne
twyffelingen voor met die zedigheid, welke dit groot onderwerp alzms waardig is (t)."
Brie(*) Vergelyk den Eerwaarden JERUCALEM aangeb. boek.
bl. 92. "
(t) Dit laetile voor(iel van den Autheur herinnert ons ene
plaetst uit Roustan , die wy, als hier zeer gepast, zullen
overnemen. Ze is te vinden in zyn Vertoog aan de Ongeloovige
Schryvers, bl. 334, 335, agter zyne Brieven over den tegen
-wordigen
Staat des Christendorns , enz.
„ De boertende en fchertzendo wyze, zegt hv, waarop eenigen uwer onzen Godsdienst hebben aangevallen, heeft ons
zeer in liet vermoeden doen komen, dat zy het belang van de
zaak, op zich genomen, niet recht begreepen. Het is u
niet onbekend , Myne Heeren , dat , wanneer men het 'er op
geOoi
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Brieven over den Bybel, in den fmaak van een verlicht en
befchaafd 17olk. Uit het Roog iluitsch vertaald. Eerfle

.Lt1Lk. in 's Gravenhnge, by J. du Mee, 1783. In

goot octavo, io2 bladz.

't^/(enschdom, gelyk men reeds voor eeuwen opgel^- merkt heeft, is veelal genegen om in 't een of 't
ander uitertle te loopen; en dat dit by uitilek .dooritraelt
in dingen, die den Godsdienst .betreffen, heeft de onder
alle tyden geleerd, en ze bevestigt het nog-vindgor
dagelyks. I-Iet hier bovengenoemde Gef'chrift gaf
ons op nieuw eenleiding tot die gedachten, daer deszelfs
Opilelier 'er ons een sterk af(lekend voorbeeld Van oplevert. 'l'sr zyn o zekerlyk maer al te veel beoefenaers van
den Bybel, die, terwyl ze liet gefchiedkundige en wonderdadige, benevens het oudheid- en letterkundige nafpooren ,
gezet heeft , niets gemaklyker valt dan aan alles eengin belachlyken draai te geeven : en dat het even onregtmaatig zou wee-

zen over de Chrisrenheid te oordcelcn , volgens de bclachlyke
trekken; waarmede gy dezelve hebt afgefcherst, als het zou
zyn den Mensch naar een Aap te fchatten , of over de 13enriade
te .vonnisten, naar het Keerdicht van dat Werk gemaakt. -Wy (laan toe, dat dc Rede zich zomtyds van het wapentuig
der befchimping en fpotterny mag bedienen, dat 'er verkeerd
gevonden worden, die geene ernhtiger wederleggingg ver--hedn
dienen. Breeduitgewerkte en klemmende vortoogen te tchryven tegen de domheid , de zotheid, en het zich aanmaatigen
om voor een Fraaijen Geest te h eclen , zon omtrent zo onger vm d weezen , als met kogels ra InitFïen te Ichieten. --Maar, wangeer het zulke gèwigtige onderwerpen betreft, als
het aanncemen of verwerpen van een' Godsdienst ; wanneer
het 'er. op aankomt, om te beflisfen , of.God het 11lenschdom
verwaardigd heeft niet cenen bni.engewootteri Wetgeever, om
de duisterheden, die eeuwen lang het verfland der Stervelingen bedekten , te verdryven , dan of die ve, mcendé Hemelfche
Wetgc ver niets anders ware dan een Bedrieger of een Geest
, volgens zyne gedaane toezegfging , op een-dryve;ofw,
eeuwigduurend Geluk kunnen hooper, ee rta, 't zelve flreeven, dan of try eerlang niets anders dan floflè en asfche zul
daad, dit zyn voorflellen van te veel-lenwz;id
aanbelangs, om, door beuzelagtige loopjes, behandeld te worden; omtrent zaaken van dat gewigt klugtig en aartig te wee zen, fchynt ons toe veeleer naby aan 't kinderagtige te komen, dan aan eene Wysgeerige handelwyze."
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ren, het zedelyk gebruik van deszelfs inhoud gro®tlyks
verwaerloozen. Dan, valt dit onder het berispelyke, gelyk het waerlyk doet, 't komt ons echter niet minder
berispelyk voor, met den Schryver van dit gefchrift zich
aen het tegengeftelde fchuldig té maken; dat alles over•'t
hoofd te zien, en alleen op het zedelyk gebruik ftaen te
blyven. Hierop toch komt de voorname inhoud dezer Brie.
ven uit. De voorílellingen in de vyf eerlle Brieven, na
ene waerfchouwing van zich , •in den Godsdienst, op geen.
tnenschlyk gezag te verlaten, maer alleen op cigei} overtuiging af te gaen, leiden ons derwaenis , met ons te lee.
renopmerken, hoe wy onze aendacht niet zeer hebben te
vestigen op het gefchiedkundige en wonderdadige, als met
de vp de Joodfche manieren van voorifellingen in de Eu-s
angelielchriften voorkomende , maer acht te geven op het
zedelyk gebruik , dat wy 'er van - kunnen maken. En
overeenkomtlig hiermede zyn de vier volgende Brieven,
(by welken dit eerfte Stukje zich bepaelt,) waer in de
Autheur het gefchiedverhael, in 't eerfte Hoofdlluk van
Lucas aengetekend, nagaet, gefchikt, om den Lezer aetj
te wyzen, hoe hy, zonder zich met het wonderdadige
van dat verhael, en de Joodfche deukwyze àaerin doorItralende, op te houden, het zedekundige daer uit hebbe
af te leiden. Het kan zyn, dat de Schryver in
waerheid de Godlykheid der Euangelifche Openbaringe
geloove, en dat zyn oogmerk goed is, (wy willen hem
tot nog op zyn woord hierin gelooven;) maer 't is ons
vry baerblykelyk, dat hy dan ten uiteríle onvoorzichtig
doet, met al het overige, buiten het zedelyk gebruik, op
zo lagen prys te Rellen, en zyn Geloof alleen te vestigen
op de innerlyke kenmerken van de Godlykheid der Euangelieleer. Wy hebben 'er niet tegen, dat men veel op
hebbe, met die innerlyke kenmerken; doch, he hoog
men ook met dezelven loopt , zy mogen ons de uitl'eken•
de voortreffelykheid dier Leere aentoonen ; maer ze zullen
echter, buiten het geen de ,gefchiedenis en het wonderdadige aen de hand geeft, ons nooit een voldoenden grond
verlenen , waer op we ons geloovig verzekerd kunnen
houden , dat die Jezus, die in 't Joodfche Land verkeerd,
en aldaer ene uitmuntende Leer van Godsdienst verkondigd heeft, waerlyk de van oudsher den Vaderen beloofde
Mesfias, en inderdaed van God gezonden is; gelyk hy
betuigd, heeft te zyn , en in welk character de Apostelen
hein allerwegen voorflellen.
MeOo
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Meditationes in Pf. LXVIII. fingulares et perpetuEe:accedit
Mantisfa comparationum Pfalmorum fexdecim. Autore
AGGEO HAITSMA. s. s. Th. Dr. et Eccleftaste Midlumenfi. Franeq. apud , P. N. Lomars, 1782. Absque
Prmf. et Indd. 315, pp. in oáavo f. maj.
a eene groote verfcheidenheid van .itleggingen, over
PC LXVIII, waegt de Eerwaerde Haitfma het nogmaels
dit Lied op een enigzins nieuwen grondflag te verklaren.
Het valt, in ene zo groote verfcheidenheid , vry moeilyk ene
bepalende keuze te doen , of zelfs te bepalen , wat men voor
't waerfchynlykst te houden hebbe. Intusfchen is 't ons
voorgekomen, dat de grondflag, op welken zyn Eerwaerde
bouwt, niet geheel te verwerpen zy; en dat 's Mans tael.
en oordeelkundige verklaring van dezen Pfalm op die wyze
wel waerdig is, om met andere uitleggingen vergeleken te
Worden.
Onze geleerde Uitlegger voegt zich, in 't algemeen, by
die genen, welken dit Zangstuk betrekkelyk maken, niet
tot de dagen des nieuwen Testaments, maer tot den toen
Israël ; doch in deszelfs byzondere toe--maligenftv
pasting verfchilt hy, zo veel oils bekend is, van alle zyne
Voorgangers; daer by den inhoud bepaeldlyk t' huis brengt,
op den oorlog, welken David tegen de Ammoniten gevoerd
heeft en inzonderheid op 's Vorften hervatten krygstogt
tegen de herhaelde onderneming der Syriers, totonderlleuning der Ammoniten. Te weten, na den verlooren
flag tegen Joab en Abifai , 2 Sam. X. 6 — 14, verfterkte zig
Hadarezer, bezeffende dat hy met ene te geringe magt te
Israël opgetrokken was, om met een grooter heir den-gen
ftryd te hervatten. vs. 15, i6. David, dit verftaen heb
verzuimde ook niet een magtig Leger tegen zyne-bend,
Vyanden te velde te brengen , om dezen vernieuwden aen,
val te krachtiger tegen te gaen; en hy behaelde op dezelve
ene luisterryke overwinning , vs. 17 — i; die verder den
ondergang der Ammoniten ten gevolge had 2 Sam. XI. I.
XII. a6 -- li. — Op dien tyd nu, toen David zich op
nieuw ten kryge fchikte, oogt, volgens den Eerwaerden
Raitfma, dit Lied. Hy Relt zich voor, dat David,
a's het gewigt der onderneminge, en 't wisfelvallig lot des
Krygs bevroedende, daer de Vyand zyne magt grootlylks
vermeerderd hadt, in die omE tindi heden , zich op z ne byzo1aere wyze tot God wendde, hem fmekende ter zyn
;
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hulpe. Dan dit niet alleen; verfcheiden plaetzen in dit Lied
geven hem aenleiding om te denken, dat David ook God
geraedpleegd had door den Urim en Thummim; dat de
Vloogepriester hem van Gods wege de overwinning had toegezegd; en dat zulks zyn hart verzekerd had wegens de
Godlyke hulp tegen zyne Vyanden. Op dit gunflig antwoord,
en deze verzekering, heeft dan de Vorst dit Zangttuk opgefteld, ter aenmoediginge van zyn Volk; hen inboezemende, dat zy zich ten volle op de Godlyke hulp konden verlaten; en vertrouwen, dat die God, die zyn Volk, gelyk
by in 't beloop van dezen Pfalm aenduid, meermaels kracht
gered had, ook nu met en voor hun zou ftryden; des-daig
zy zekerlyk hadden te verwachten , dat ze hunne Vyanden
op de vlucht zouden dryven en verfaen; gelyk ook de ver
leert, dat gefchied is.
-vuIling
In de verklaring van dit Zangfluk , waerin onze Uitlegger
met alle opmerkzaamheid de byzondere voorttellingen en
uitdrukkingen ontvouwt, flaeft hy alleszins dit zyn .denk
om het zelve in 't volle licht te flellen, hecht-beld;n
zyn Eerwaerde 'er, in een Aenhangzel, nog aen , ene ver
zestien Pfalmen, die, zyns achtens, tot de--gelykinva
zen Ammonitifchen oorlog betrekkelyk zyn: waervan by
zich bedient ter verdere ophelderinge van 't geen by in
de verklaring dezes Lieds gezegd heeft. DeZangtlukken,
hier toe bygebragt, welken hy tevens korte!yk opheldert,
zyn de volgende.
Ps. CX. 5 — 7, behelst ene vroege voorfpelling van
Davids overwinning zyner vyanden, ook der Ammoniten,
tot bevestiginge van zyn Ityk, waarvan hy, met de voor
r-afgendvorpli'tRykandeMsfi,v
— 4, ene volkomen verzekering verkreeg; ten welken einde deze twee voorfpellingen dus t' zamen gaen.
Ps. XX, is een heilwensch, en LXXXIII een gebed by
Davids uittogt.
Ps. XXI. LX, LXV. XCIII. en CXLIV, zyn betreklyk
tot die zelfde omflandigheden, na den eer(len veldflag, en
by 't herhalen van den kryg; als eene foort van opwek
liederen tot den lof des Heren, van wegens zyne-kend
toezegging; en een onwankelhaer vertrouwen op zyne belofte van overwinning, in de welgegronde verwachui!g
van derzelver vervulling.
Ps. IX. XXIX. XXXIII. LXVI. XCVIII. en CV11I,
z.yn Dankliederen, na die behaelde overwinning. Zo is ook
005
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Ps. XVIII, een Danklied voor Gods weldaden, waerin
mede aen deze overwinning gedacht word.
Ps. XCIX , is een opwekkend lied, in de verzekering
der toezegging van Gods hulp, by den uittogt ter volgen
belegering, en verwoesting van Rabba, de Roofdaad-de
der Ainmuniten, ter volkomener vernielinge van dat volk.
Zyn Eerwierde had in de verklaritnge zelve hiertoe ook
betrekkelyk geniaekt Ps. CIX; doch- by nader inzien brengt
by dat Zangstuk in 't Aenhangzel, tot die Piàlmen, wel
gedicht heeft, in de dagen zyner ballingfchap,-kenDavid
toen hy voor Ahfolom vluchtte als daer zyn Ps. Vil. XL.
LX,IX. LXX. LXXI, flaende allen op byzondere nntllandigheden van dien tyd; gelyk dan ook Ps. Clx , inzonder»
beid flaet op - Davids ontmoeting met Simei. a Sam. XVI.
S en very.
Zeeredenen van HERNARDUS Bosex, Predikant te Dienhen. Ferle fiukje. Te Amfierdam, bij -M. dc Bruin, 1783. Behalen het Doorbericht , 13S bladz. in gr. octavo
oor eenige jaren hebben wy den Eenvierden Bosch, uit
Vtwee
door hem afgegeven Verhandelingen, (leeren

kennen, als iemand , die een uitilekeud goet talent heeft,
om het onderwerp, dat hy zich ter overwegiuge voortlelt ,
met ene wélbet}ierde levendigheid te behandelen, en 'er -den
vereischten nadruk aen te geven. Dit zelfde flraelt ook in
-deze Leerredenen ten kragtigíle door, en men kan 'er uit
afleiden, dat die Leertrant hens byzonder eigen is. Naer
luid der Voorreden ('met zyn Eerwaerde , van tyd tot tyd ,
een flukje als dit tegenwoordige het licht te doen zien! en
by maekt in dezen een aenvang met de afgifte van twee
Leerredenen , die over treffende onderwerpen gaen. Te weten, Henrchs wandel en wechneming, volgens Gen. V. 6; en
de blijdjchap des hemels over de bekeering van één zondaar,
volgens Luk. XV. 7. Onze Leeraer ontvouwt daerin voor.
komende zaken, met een wel onderfcheidend oordeel, en
dringt het betrachtende, daer uit af te leiden, volgens,
dien bovengemelden hein eigen Leertrant, levendig en nadruklyk aen. Tot een voorbeeld hier van Eirekke de wyze,
op welke hy zyne eerffe en tweede betrachtende leering,
uit
(*) Zie Redend. Vaderl. Letteropf. VII. D. bI. 5^2.
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uit de- befchouwing van Henoclfs wandel voortvloeiende,
uitwerkt.
„ De eerfte is, (dus vangt by dit gedeelte aen ,) alleen

op rten weg van geloof en heiligheid wandelt men niet God.

Wij zijn alle wandelaren in deze waereld, maer
wij wandelen niet allen op denzelfden weg, noch met
denzelfden leidsman, noch met het zelfde doelwit. Neen,
mijne Vrinden! 't zijn alle geen Henochs! Elk uwer ga
eens, met mij, tot binnen in het hart, en doe zig zelven deze allergewigtigtte vragen: wandel ik met God?
Leeve ik van harten . Godsdienflig? Is de eere en liefde
Gods het heerfchend .grondbeginzel van mijn ganfche leven? Ben ik geduurig werkzaam met God? Verkeer ik
mct hem, als een vrind, dag aan dag gemneenzaam, door
de oefening des gebeds en der dankzegging? Met één
woord, is zijn dienst zoo mijn lust en vermaak, dat ik
hem voor mijnen eenigen Heer, mijn' Leidsinan, mijn'
Vrind, mijn' God en Vader houde? Doet u deze vragen,
en het geweten van veelen uwer zal neen antwoorden.
'Er is 'er, die met woorden en uitwendige gebaarden Be
nen God belijden, terwijl ze hem verloochenen met hun
werken. Zij treden over de aarde zonder opmerking.-ne
In geen plant, bloem of kruid, befchouwen ze hunnen
Vormer, hunnen Onderhouder en Weldoener. Zij erkennen hem niet in 't verborgen, noch aanbidden en loven
hens in hunne binnenkameren. Alle hunne gedagten en
tinten zijn verdeeld, tusfchen hunne tijdeliike bezigheden
en uitfpanningen. ja ! laat ik het zeggen: verzuim
van genademiddelen, verroekeloozen van zijnen kostelijker
tijd, verkleefdheid aan het fpel, aan gezellchappen, die,
hoe luchtiger zij zijn, hoe zij te meer geliefkoosd worden,
wellustige naijling cener fpoorlooze weelde, onkuifche believing of belaging van onreine en onnozele fchoonheden ,
overfpelige nahunkering van 's naasten egtgenoote, en menigte van wandaaden, toonen, dat. men, elaas! maar al te
veel gelijk is, aan de betoverende zondaren der eerfle wae
reld. Maaken de vertoogen der wandelaren met God
zoms eenigen indruk op liet gemoed, 't is voor weinig nu.
ren; zij fnellen voord op de paden des verderfs, en zoeken
daar vermaaken, die het hart bevredigen, het gemoed flitlen, en die denkbeelden wegvaagen. Met één woord.
Zij leeven, als of ze de proef willen nemen, of de gevolgen
en het einde van hunnen weg wel zoo verfchriklijk zullen
zijn, gelijk de weinige Henochs, die onder hen zuchtcn,
en
-

,

$,a

B. B OSCH

en hen vermaanen , zoo dikwerf op het flerkfte met waar.
fchouwingen hebben voorgelteld.
„Arme medezondaars! welk een onderfcheid tusfchen u en
Henoch. Henoch wandelde met God , en gij met
den Vorst dezer eeuwe. Henoch wandelde door het geloof
naa Gods wet, en gij zonder geloof naa het goeddunken
van uw hart. Ja! dat u verbaazen moet, Henoch
was een vrind Gods, en rijp voor den hemel! Gij vijanden
Gods, en mogelijk rijp geworden voor de godlijke ftrafgerechten. Hoort, bid ik u, de tweede leering, die uit
mijnen tekst vloeid, zij is deze: die hier niet met God vandeld door het geloof, zal hier na bij God niet leeven door aan
Mogelijk wordt deze waarheid van u, maar al-fchouwen.
te gretig verworpen; gij waant aan het einde van uwen veg
den hemel te vinden. Onbezonnen gedagten! Is 'er dan
een leven zonder een weg ten leven ? Is 'er heerlijkheid,
eere en onverderflijkheid voor hun, die, zonder God en
Christus in de waereld, ten einde toe gewandeld hebben?
Gaat dit door, dan hebben alle de godzalige Hen ochs te
vergeefsch gelopen. Doch, laat ik u al eens toegeven, gij
zult in de wooningen der gelukzaligheid worden toegelaten.
Ontroerend! --- wat zeg ik? — onmogelijk verblijf!
Gij wenscht aanl{onds van daar verbannen te zijn. De
glans eener heilige Godheid is u een verterende blixemgloed.
Of zou een hart, met duivelfche driften bezet, de
firaalen der godlijke glori kunnen verdragen?
Of
zou de tong, aan ijdelheen gewoon, zig vereenigen kun
-nemtd
welluidende aanbiddingen des hemels?
Of zouden de lippen , met vuilen laster bezwadderd , de
verrukkingen van eeuwigduurenden lof kunnen ftnaaken?
Of zou een mensch als gij, wiens taal het was:
„ wanneer zal de nieuwe maan overgaan, en de Sabbath
voorbij zijn ?" lust en vermaak vinden, in het vieren van
den eeuwigen Sabbath ? Voorwaar, mijne mede
gij zoudt ijlings uit den hemel vlugten. Dus-zondars!
moet ge mij, al is het onwillens, wilt ge dc reden niet
verbannen , toeí}emmen ; dát niemand bij God kan leeven,
door aanfchouwen , of hij moet hier met God wandelen,
door het geloof."
Om deze proeve met een zachter en aengenamer trek te
hefluiten, zullen wy hier nog placts geven aen 's Leeraers
voorhelling van. Gods genade omtrent boctvaerdige zondaren, zo als onze Zaligmaker dezelve gefchetst heeft, in d4
gelykenis van den verlooren Zoon. 1)e Eerwaerde Boscf;.
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gevoelig getroffen, doch nedergellagen, Zondaers aenmoedigende , om geloovig te vertrouwen op Gods genaderyke
belofte in Jezus Christus, vervolgt aldus.
Ja! zo 'er iets is , om u op het gc voeligst te overtuigen , 't is het gedrag van den ouden Vader omtrent
zijnen verkwistenden Zoon. Als hij nog verre was , zag
by hem. Op het zelfde oogenblik, toen hij den armen,
den weenenden, den uitgeteerden jongeling bet'chouwde,
begon zijn ingewand te rammelen als een harp, waarop
zagte, Godlijke, toonen gellagen worden. Zijn hartpols
(laat terftond, en zijn bloed kroop naar hem, eer hij naar
hem toe mogt gaan. Hij gedagt niet meer aan zijn ongeregeld leeven. Vaderlijke deernis teekent een handfchrifr
van vergetelheid. Zijn- hart vliegt voor uit. Hij loopt
met open armen naar hem toe. 'Er is geen enkele kreuk
op 't voorhoofd, geen vergramd woord op zijne lippen.
De blijdfchapstraanen benatten zijnen breeden witten
baard. De beevende jongeling ligt, op zijne nadering ,
al op zijne kniën, en fineekt en kermt met gevouwen handen. Eer hij fprak hoorde hem de Vader. Hij valt dien
naakten, en van alles ontblooten , elendeling, om zynen
hals en kust hem. Zij drukken borst aan borgt, en fijn.
geren, onder het weenen, elkanders armen om elkanders
fchouderetl. De Zoon roept intusfchen : „ Vader, ik.
„ heb gezondigd tegen den hemel, en voor u, en ben
„ niet waardig uw zoon genaamd te worden." De Vader
fluit ijlings zijn gefmeek, verzekert hem van zijne liefde;
geleidt hem naar zyne wooning ; behandelt hem als zijn
kind; verwarmt en dekt zijne koude le@n; flagt het beste
kalf, om zijn hongerig ingewand te voeden; en die ver
Grijs verblijdt zig over de wederkeering uit zijne-jongde
dwaasheid, gelyk hij zig verblijdde op den dag zijner ge
Dit Tafereel roere en vervrijmoedige u,-horte.
fchreiënde Zondaar ! Denk 'er vrij van, dat de hemelfche
Vader, de God van eeuwige ontfermingen, u , op dezelfde wijze , met dezelfde vaardigheid, met het zelfde medelijden zal ontvangen, en aanneemen in zijne gunst , in
zijne liefde, indien gij u met een' verbroken geest, en
levendig gelove , door Jezus Christus, tot hem wend."
„

k'er-
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Verhandeling, over de beste ivyze, om zig met geringe middelen tegens de Roode-Loop , Galkoortzen , en andere
Herfstziekten te kunnen beveiligen ; door E. 1CRUMPELH1AN, M. Dr. Te /moerdam, by J. B. Elwe, 1783.
29 bladz. in gr. oEtavo.

deeze Verhandeling opent de Heer Krumpelrnan den
Infchatkist
zyner ondervinding, die by, voor drie Jaaren,
gevuld heeft; en

deelt ons
te Gorkum en over de Maas
verfcheiden nieuwe ontdekkingen mede, omtrent de waare natuur en voorbehoedmiddelen der Herfstziekten; „om,
„ ware het mogelyk, de natuurlyke oorzaaken , (zeker„ lyk der Herfstziekten,) die thans in dé nabuurfchap,
„ de verwoesting onder het menschdom aanregten, haar
geweld te ontwrintren." Naa dat de Schryver
aan zyne groote menfchenliefde , die hem eigentlyk hand
aan 't werk heeft doen tlaan , het behoorlyke compliment gemaakt heeft, — geeft by ons een verflag van
de oorzaaken en gevolgen der Persloop en andere Herfst
vertelt ons van de gezokdshereidende ingefcha--ziektn,
pen natuurkrachten ; van de bejlaanbaare en voortduurende
kracht der bewerkende deelera: van de gezondlieids-beveiligende kracht : van de werktuigkundige zwakte, enz. ---Daarna gaat by over tot de befchouwing van zyn voor
- Nunc arrigi.e aures. -- Gy alle, die u-behodmil.
voor de woede deezer Ziekte wilt beveiligen; gy, die
een flapheid van Vleesch , en zwakheid van Zenuwen
hebt ; gy , die Droefgeestig van gemoed: gy, jonge lieden, wier beweegingen ongeregeld; gy, ouden, wier lig
bewerkingen traag zyn; gy, Vreeters en Zui--ehamlyk
pers ; gy, die u in de Liefdensbedryven hebt te buiten
gegaan ; gy, Mannen van Letteren; gy, die met Waterzugt, Slaapzucht, en verouderde Bárstltwáalen, ireuken,
en andere ongemakken , wor[lelt. Gy, ongelukkigen!
komt alle lier vaarts, en plukt Inlandfche Zenuwverfterkende Kruiden. Waartoe de Maag-verzwakkende Theedrank ? drinkt van deezen Il conomifchen Kruiden- drank;
van deeze gezondheids- bewaarende drank , „ die met de
„ krachten der Natuur, welke reeds de bewondering der
„ Heidenen verdiend heeft , en de eerfee grond geweest is,
„ om huil de noodzaaklykheid van Genen alwyzen Schepper
„ te doen gelooveli , overeenkomttig medewerken : " deeze Kruiden verilerken de Longvaten en verdunnen de
flym ,
-
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ftym , geneezen Maagpynen , Lendenwee , witte Vloed,
Onvruchtbaarheid, Opflopping der Maandfionden , en zyn
goed voor winden , benaauwh eden , •duize'ingen , enz.
De Leezer is misfchien nieuwsgierig, welke deeze G co.
nomitche Kruiden zyn. „ De volgende Lyst, zegt de
Autheur, geeft u eene ruime verkiezing, vermits de eene
meer fmaakelyk is dan de andere; ook is onder hen ee„ nig , hoewel gering, verfchil, daar deezen meer dan
geenen afdryven :
Abrotanum, Averuit.
4bfynthium, Al em.
Bafylicon, Baflikum.

Illelisf'a , Citroenkruid.
Mentha Crispa, Kruis en Munt.
Mentha Piperitidis,

Carduus benedifti , Gezegende Pulegium , Polei.

Distel.

Flor: Chamomilla , Kamille floemens
H'y fopi , Yfop.
Nlajorana, Majolyn.

Pepermunt.

Ruta, Wynruit.
Salvia, Saly.
T7:yrynum, Thym.
Veronica, Eerenprys.

Flor: Sambuci, Vlierbloemen.
Agter deeze Verhandeling vind de Leezer nog, op vier

bladzyden , eene Apologie voor den Haring, die de Heer
Krumpelman, ten gevalle van een voornaam man , aan
het algemeen heeft medegedeeld , en waarin by, als eert
waar Patriot , zynen lever tegens de fchadelykheid van
de Engelfcihe Bokkings , in onze Hollandfche maagen ,
aantoont. De Autheur eindigt met de woorden'
van HORATIUS:
Sapere fcribendo debet esfe principium et fons.
moet zyn:
Sapere ree fcribendi, enz.

Proeve eener Elektrifche Natuurkunde, na 't Fransch i-als
den Abt JMQUET, met / ylagen "an den Heer c. R. TH.
KRAIJrNUOFF , C. J. Zoon. A. L. M. en Ph. Dr. Te
Utrecht, by R. Vila, en te Harderwyk , bv J. v. Kasteel, t783. Behalven het Voorwerk, 528 bladz. in gr.
ot avo.
-

het oorfpronglyke behelst dit Gefehrift , na een voor'i nafgaand
beknopt verliag van de opkomst en den voort

benevens de alge--ganderEl&iféhwmnge,
mee-
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meene kundigheden nopens de Ele riciteit, Bene aaneen.
efehakelde verzameling van de voornaam1 e proeven, oner eenige hoofden of artykels gebragt , zo ver her de Abt
^aquet in 't jaar 1775 kon bretlgen. Thans verfchynt het
in de Nederduitfche taal met de aantekeningen en bylagen
van den Heer KKraijen?aoff,, die 't grootlyks vermeerderd
heeft , met in dezelven een berigt te geeven van de laatere
ontdekkingen door nieuwe proefneemingen desaangaande,
waaronder ook verfcheiden proeven door hem zelven in 't
werk gefield. Men verleent ons , in de melding deezer
proeven, eene ontvouwing van de daarin opgemerkte ver=
fchyiizelen , met eene verklaaring van het merkwaardigfte
dat men daaruit heeft kunnen afleiden , wegens de eigen
wetten en uitwerkzelen der Eleftriciteit. En-fchapen,
buiten andere nutte Bylaagen van den Heer Kraijenhof,,
(waaronder ook zyne befchryving van den Afleider, door
hem, aan den Klokkentoorn van de groote Martini-Kerk
te Doesbutg aan den Ysfel geplaatst (*),) wordt dit
Wertz door zyn Ed. betlooten, met eene oordeelkundige
opgave van de voornaamfte vooronderftellingen , volgens
welken de Natuurkundigen de ele&ike verfchynzels hebben getragt te verklaaren ; en eindelyk nog met een betigt van, en aanmerkingen over, de uitwerkzelen der Elthriciteit op Planten en Dieren. -- Dit Werk behoort
des onder de nutte Schriften , die ter uitbreidinge der
kundigheden van de werkingen der Elefriciteit bevorder
kunnen zyn _; en , om eene proef van de manier van-lyk
voorftelling te geven ,zullen wy ons bepaalen tot het geen
hier, betreffende de Eleétriciteit van den Tourmalynjleen,
gemeld wordt , benevens het geen de Heer Kraijenhoff
behalven andere aantekeningen , by die gelegenheid opmerkt, raakende den elecirifchen Stompvisc2.
„ De Tourmalijn , zegt de Abt 3'aquet, is een fleen
tot nog toe weinig bekend ; de eerfte, die in Europa
was, wierdt daar , in het begin van deeze eeuw, ingebragt. — Men zegt , dat de Hollanders hem van liet
eiland Ceylon haalen (t) Deze fleen is doorfchijnend ;
(*) Men zie het verhaal van den gelukkigen uitlag der
plaatzinge deezes afleiders, ter bevestiginge van de nuttigheid der
afleideren, om Gebouwen, tegen de fchadelyke uitwerkzelen
van den Blixem, te beveiligen, in 't Mengelwerk onzer Letteroefeningen, hier boven bi. 389.

„ (t) De Touxmalijnleen , of Asfehentrekker, was reeds in

hest
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eend; wanneer men hem in de asch of kookend water
warm maakt, en, om hem droog te maken, vervolgends
afveegt, bevindt zich eene van zijne oppervlakten [fellig
en de andere ontkennend geëlektrizeerd; maar ten dien
einde moeten deszëlfs vlakten wel afgefleepen zijs; dat is
te zeggen, indiervoege, dat het geheele gedeelte van den
f een , gefchiki voor de ftellige elektriciteit, zich aan den
eenen kant bevinde, en het gedeelte, tot de ontkennende
elektriciteit gefchikt, volmaala op de tegenovergeftelde
zijde.
„Om de verfchijnzelen van dezen Reen wet'waar,tenee,men, laat men hem aldus inzetten, dat hij om zijne as
kan draajen; hierdoor zal men het gemak genieten om de
tegenflellige elektriciteit van beide kantelt gelijktijdig te
kunnen onderzoeken. Wanneer de Tourmalijn aldus op een ring wordt gezet, is de warmte van den vin.
ger dikwijls voldoende, om hem eene "élektriciteit te geeven, welke in (laat is, zeer ligte lichaamrjes aan te trekken en af te flooten.
„ Doe den Tourmalijnileen in kookend water of heets
asch warm worden; breng hem daarna bij een zeer kleun
kurken balletje, aan een zijden draad opgehangen; wan*
neer gij als dan de ílellige oppervlakte van den Tourmalijn aan dit kleine balletje voorhoudt, zal het f}ellig gee.
iektrizeerd worden; hiervan zult gij'u kunnen overtuigen,
door dit zelfde kleine balletje aan den haak van eens op
gewoone wijze geëlektrizeerde verfterkings -bes voor te
houhet jaar 1717 bij den Heer LzMERY bekend, onder den naam
van Ceijlonfchen Zeilfeen. Bij wordt niet alleen op it eiland gevonden, maar ook in Brahlien, Tyrol, en meer, andere plaatzen; deszelfs kleur is onderfcheiden , bruin, donker.
geel, ligtgeel, ligtgroen, graauw, dan, ,eens meer, dan eens
minder doorfchljnend. Wat de natuurlijke gefeliiedenis tja%
dezen (leen aangaat. men kan ,daaromtrent verfcheiden fchrlj_
vers, en vooral 'het 111 Stuk des Vierden, Deels van de GENea$ -.
NATOUR- EN Ht sHOUDKUfiDrGE JAARBOEKEN raadpleegeil, alwaar dezelve •tót -de Zeolithen geteld •wordt, oKr dat hij it}
een even fterk vuur, en op even dezelfde wijze, tot een 'witte flak met een phosphorisCh licht (melt, zonder eenige metaalachtige ijzergehalt; en ook met BORAX zonder fchuimetz
eenq heldere gelei geeft, het - welk alle digetifch2ppen, zijn
van den Zeolith. Zie ook de proeven van de Hee l#
SWAB en CRONSTEDT in de verhandelingen van 17j6 en iij$"
V. DEEL. ALG. LETT. No. 13.
Pp
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houden; want dan zal het zelve terftond door den haak
worden afgeltooten.
„ Houd na deze cerflc proefnccming liet zelfde Heilig
geblektrizeerde horken balletje aan de andere oppervlakte
van deli Tourmalijufteen voor, dan zal liet zelve door
deze: oppervlakte worden aangetrokken; 't geen een bewijs
is, dat dezelve ontkennend is; dewijl, w,yiu;cr zij heilig
was ;; het kleine balletje zou worden afgeilootcn.
„Na den Tourmalij alleen even als te voores geGVarmt te
hebben, houd zijne ontkennende vl ,ate aan een kurken
hulletje voor, 't welk zich in zijnen natuurlijken haat bevindt in dit geval zal het balletje terllond worden aange.
trokken ,en daarna aeecfluótett, maar het, zelve zal zich dan
ontkchilend . ecktkt.rizeerd bevinden : want, wanneer uien de
ontkennende oppervlakte cener tieiaadene verlterkings -fles
aa he zelve voorhoudt, zal het warden a!gellooten.
„ Neem twee Tourmalijnen; •hang'er één van aan een
zijden .draad op, en doet denzclvcn in kookend water
warmen; waren tnsgelijlts den anderen Tourmalijn, en
vee, ze beiden zagtjes af; doe daarna den geenen , wel
gij in de land houdt, den ati ieren , die opgclian;aen-ken
is;, naderen, zo zal; in dit geval, wanneer gij de ontken
gei ielarizecrde. vlakte vair dien, welken -ij in de-iend
]tand hebt, aan de ontkennende vlakte van den anderen
voorhoudt, deze kiatf{e zich terGlond:omkeeren, om zijnen flellil;en kant .aàlt den ontkcunciiden kant van dien,
Welleen gij in de hand :hebt ,. anti te bieden , en dan denzelven naderen ; om u zich 'er mede te vcrecr.iycn.
„hied daarna de heilige zijde van den in handen zijnde
Tottrin lijn aan de flellige zijde van dien, welke opge!taht+
gen is , dan zal deze, a!geltooten wordende, zich eensl: -ps omkecren , en vervolgens aaiinadercn - om zijne out.
kennende zijde te voegen teen dc Ilcllige oppervlakte
van Glen' Tuurmalijnfteen, welken gij in n'vc hand
1(i wi t.
„Alle deze verfclninzclen laatei niet toe oen te nvyii
ton , of de T iiirnialijntieen hccl t, gewarnit zijnde , zijne
ecnc vlakte ficliig en de antiere oud;cnnend geleitri-

•

,., \•V -mcrl:enLaan, (lat deze vcrl Hijszelen Feel overeenkt mst fcliijnen te: hebben niet die; welken ons een opgehangen Zéillieen oplevert, aan den welhen enen over en
Wcêr de Qriderfcheide panden van een anderen Zei!!tceu
vnc houdt; want de uittwerkz.len zijn volma :tkr dezelfden.

„ál'í}
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„iVij hebben gezegd, dat de Tourmalijn gewarmd zijn
daarna verkoelende geëlektrizeerd wordt: door \vrij.-de,
ving kan zulks eveneens gefchieden. De Heet
CANTON heeft deze zelfde eigenlchap ontdekt in den Topaz van Brafilien, en de Fleer WILSON in meer andere
gefteenten (*).
„De volgende proefneeming ,welke de Heer INGEN}IOUSZ
voor oenigen tyd in myne tegenwoordigheid deedt, bewijst nog daarenboven op de allervolkomenite wijze, dat
de Tourmalijn, gewarmd zijnde, ééne van zijne oppervlakten f ellig, en de andere ontkennend heeft. De toefiel van deze proefneming is, als volgt.
„ Steek in een afzondercnd voetje , waartoe een flut je
van Gene lal:pijp dienen kan , twee kleine fpeldjcs (t)
horizontaalswijze , indiervoege , dat hunne uitfteekende
punten tegen over elkander (laan, en zich op den affland
van omtrent drie of vier lijnen van elkanderen bevinden :
de knoppen van de fpeldcn moeten eveneens uitf'eeken ,
en op gelijken afíland van elkander ftaan. -- Maak
vervolgends , dat een zeer klein kurkenhalletje, aan een
zijden draad opgehangen, zich tusfchen de twee knoppen
van gemelde Belden hevinde. Stel cindelyk , na den
Tourmalijn in kookend water of heete asch gewarmd te
hebben, denzelven tusfchcn de twee punten der fpelden,
zo dat zich ieder van deze punten in cie nabijheid van
elke oppervhikte des Tourmalijns bevinde. Door deze
toebereiding dan , de eene punt zich naar de ftellize vlakte van dén Tourniali)'n, en de andere naar de ontkennen
vlakte, toegekeerd bevindende, zal het kleine balletje,-de
tusfchen de twee knoppen der fpelden opgehangen, zich
aan het fpeelen begeevende, over en wet'r van den eenen
naar den anderen fungeren , tot zoo lang, dat het elek-

triek
„ O Men heeft ook deze elektrirche eigenfchap ontdekt, itn
eel, zoort van Zeolith, die van Garphystenklint was, van verwe Panceanrood, half doorzichtig , en van een vry dipt zaamen_
1}el, zonder regelmaatige gedaante. De zogenaamde
Ceylonfche Diamanten, ten deele geel, ten deele geeigroén ,
fchijnen ook eenige aanduiding van elektrifche kragt te geeven,
maar zo zwak, dar men 'er weinig van zien kan. GENEESL.
,leaks, 1. c. bladz. 167."
(t) Liever twee lange knopfpelden, of daartoe gefchikte koperdraaden, van die lengte, dat ze ter wederzyde van 't voetja
uhft eeken.
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triek evenwacht in de beide oppervlakten van den tour
malijníieen zal herheld ziju. — Behalven dat levert
ons deze proefneeming het zelfde verfchijilzel op , als
een kurken balletje doet ; het welle, hangende tusfchen
de knoppen van twee verfferkings-fle fen,.waarvan de eene
stellig en de ander ontkennend gelaaden is , zoo lang heen
en weder flingert , tot dat het evenwicht tusfchcn beide
ílesfen herfteld is.
„ Die deze zonderlinge eigenfcbap van den TourmalijnIteen, (voegt de Heer Kraijenhoff hier verder by,) naauwkeuriger wil opfpooren, kan de proefneemingen van den
Heer TOBBRN BERGMAN raadpleegen , GENEESKUNDIGE
JAARBOEKEN, 1. c. bladz. 173. Zie ook PRIESTLrY, gefchiedenis der Elektriciteit, Ilde Deel bladz. 178.
„ Het Dierenrijk levert ons ook een zonderling voorbeeld
op van natuurlijke ele riciteit, in den elektrifchen flompvisch, (Gymnotus ele ricus,) bij den Engelfchen Numeel
en pranfchen Anguille trembleufe genoemd. Deeze visch
gelijkt veel naar een Aal, heeft een glad lichaam, zonder
fchubben, met flijm overdekt, en is ten naasten bij drie
voeten lang; zijn kop is kort, zonder fchubben , met eenige gaatjes getekend, de mond vrij groot, de tong breed
en vleeschachtig, de tanden zeer klein en menigvuldig,
de openingen der ooren naauw en beneden getlooten: hij
heeft zijn aars kort bij de keel, de i}aart is zaamengedrukt , dik en als afgeftomt.; men ziet geen vinnen op
deszelfs rug , die van den aars firekkeu zich uit onder
laags het lichaam , en vereenigen zich smet die van den
maart zijn vel is op den rug zwartacl tig-, en beneden
onder den buik roodachtig wit, met kleine gaatjes en tepeltjes getekend. LINNFUS noemt hem Gymnotus nudus,
Dorfo apterygio, pinna Caudali oberrfisfma, anali annexa.
Syst.. Natur. pisc. apod. Hij wordt gevonden in
America , Surinamen en meer andere plaatzen : deszelfs
voedzel zijn voornaamlijk kleine visjes, infeen en de ingewanden van dieren. Zie flit. Helv. tom. 117 pag. 30.
NBuv. Memoir. de 1' Academie Roy. de Berlin. T. I.
„Die deezen visch aanraken entvaugeneenen fchok, even
als van eene gelaadetie Leijdfche fles; en zelfs zoo {jerk,
dat , wanneer de aanraaking met den voet gefchiedt, men
gevaar loopt ter aarde te vallen : ook gevoelt men dezen
chok, wanneer men flegts dei vinger op den aftland van
Benige voeten van den viTch in liet water (leekt, of denzeh
Yen met een flok of ijzeren roede aanraakt, maar niet
wan.
530
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wanneer zulks met lak gefchiedr, De fchok kan
aan verfcheiden perfoonen te gelijk , die elkanderen bij
de handen vast houden, worden medegedeeld, even als
in de Leijdfche proefneeming. Wanneer de visch den
kop boven het water fleekt, gebeurt het dikwijls, dat
men de fchok ontvangt op vijf of zes duimen aftands.
„Dit vermogen vindt men in gemelden visch niet altijd
even fterk, maar is grooter in grootere visfchen, en niet
merkbaar, dan wanneer zij in beweeging zijn.
„ Dit alles, gevoegd bij de proefneemingen van den Heer
WALCH, welken men vinden kan in de Natuurkundige
Verhandelingen , 111. Deel. II. Stuk. bladz. 315, en 111.
Stuk. bi. 37, heeft de meeste der natuuronderzoekeren overgehaalt, om de verichijnzelcn van den flompvisch aan de
werking der elektrie!?e vipeitUof toe te fchrijven. Onder
-tusfcheniwrp
anderen tegen
i. Dat men d:n fchok kan gevoelen, terwijl de visch
Ander water is , en, in andere omftandigheden, ter tijd,
dat de elektrieke vloeiftof een veel gereeder doortocht
heeft , dan door des menfchen lichaam; het welk tegen
de gewoone wetten der elektriciteit fchijnt aan te loopen.
n. Dat niemand ooit gemerkt heeft, dat de fcbok van
eenige vonk of licht, of van eenige de minfte aantrekking
of terugdrijving is verzeld geweest.
„ Dan deze en nog meer andere tegenwerpingen heeft de
Fleer HENRY CAVENDISH getrag op te losten, en de ver
-fchijnzelvagmdschoren kt
genaakten ftompvisch nader te verklaaren. Zie CENEESKUNDIG E JA'a RBOEI.EN, Ijle Deel. Ijle Stuk , bladz. gy.
„ De verfchijnzelen van den Torpedo , Torpille of Tril
zijn eenigszins overeenkomflig met die van den-visch,
flompvisch, evenwel niet volkomen. De ftompvisch veroorzaakt een fchok , die oogenbliklyk is, de trilvisch
daarentegen een zoort van verdooving, welke laugduuriger is. Ondertusfchen wordt het verfchijnzel van dezen
laatfen door zommigen ook aan de elektrike vloeiftof
toegefchreeven: anderen willen liever de oorzaak daarvan
gezogt hebben in de zaamentrekkende beweeging van
twee fpieren, (musculi faicati,) welken de regte en linke
zijde van dezen visch voor het grootlte gedeelte beflaan.
DICT. ENCYCLOPED. art. Torpille.
„Wij verwagten eene nader verklaaring dezer verfchijnzelen van de Natuurkundigen , die gelegenheid hebben op
gemelde visfchen proeven te doen."
Btw
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Beknopt Tydrekenkundig beg>'ip der algemeene Gefchiedenis
van CONSTANTINUS DEN iROOTEN

af, tot op den te-

gen roordigen tyd. Door wYno ?YívJE , A. L. Mr. en
Ph. Dr. l_erl7e Deel. Te ,4mfierdam, by W. Holtrop,
1783. Behalven de Voorreden, Tydtajel en Bladwyzer,
344 bladz. in gr. quarto.

met de ui
E erre onvermoeide arbeidzaamheid, gepaard
Heer J ynje in fiaat-terflnauwkighd,efrn
gefield, om dit \Vork te vervaardigen , en deszelfs eerf{e
Deel door de drukpers gemeen te manken. Het behelst
naamlyk, gelyk de tytel luidt, een beknopt tydrekenkundirt begrip der Algemeene Gefchiedenis , dat zyn aanvang
neemt, niet de regeering van Coniantyn den grooten, na
dat by liet Christendom onder zyne befchertning had genoomen, of het jaaf $24, en gefchikt is, om zig uit te
ftrekken or op den tegenwoordlgen tyd ; gaande het
thans afg'geeven eerfte Deel tot aan den tweeden Kruistogt, of het jaar 1147. Dit Werk is, met betrekking
tot de verfclrillende Staaten , die van tyd tot tyd opgerigt zyn, indiervoege gefehikt , dat de gefchiedenis van
eiken voornaamen Staat in Europa , en de merk^.'aardigfle
gebeurtenisfen in Mia en Africa, (zynde de laattien meerendeels betrokken , onder de benaaming van het Griekfche Ryk en het Oosten, ) in eene afzriinderlyke Colom
geplaatst worden. ingevoAge dier fchikking neemt het getal der Colommen trapswyze toe. By den aanvang
was de verdeeling in Westerlelie en Oosterfche Gefchiedenisfen voldoende; maar allengskens werden 'er meerColominen vereischt;, en ze zyn, met het afloopen van dit
Deel, tot acht bepaald. Te veeeten: (t.) Cngeand met
Schotland en Ierland: (2.) Frankryk. (3.) Spanje met
Portugal. (q..) Italie fet de omgelegen Staaten. (5.) De
Nederlanden. (6.) Duitschland en aangrenzende Ryken.
( 7.) H,t Noorden, bevattende Denemarken, Noorwegen,
Zweeden en Rusland; en eindetyk (8.) Het Grietfche Ryk
en het Oosten. Hier by flaat, wanneer de Gefchiedenis
tot de ontdekking van America gekomen zal zyn , nog
eene negende Colom gevoegd te worden, onder de benaaming van filmerica en de Westindien; zynde dan dus
alle de Landen der bekende Wacreld onder negen byzondere Colommen verdeeld en begreepen. Elke Colour
vervangt de gefebiedenis van dat Gevest, welks naam
bo-
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boven dezelve fáat, en ieder bladzvde, of nieeiendeets
elke tegen over elkander flaande bladzyde, deeze Colotnmen bevattende, behelst, in de daar.aoe behoorende Colom, het zelfde tydsverloop; waardoor de eene Colour,
naar maate van mindere of meerdere gebeurtenisfen, nu
eens langer of korter, dan eens breeder of fmaller wordt,
dan de andere. Volgens deeze fchikking kan men, irdien men het beloop der Gefchiedenisfen van deezen of
geenen Staat afzonderlyk agtereen wil nagaan, zig tot
het agtervolgende leezen der daartoe behoorende Colour
bepaalen. Agt men 't wyders dienffig 'op te fpeuten,
wat 'er, gelyktydig met een zeker voorval in dien Staat,
in éénen der andere Staaten gebeurd zy, daar die gebeuftenisfen dikwerf aan een verknogt zyn , of derzelver
kennis tot onderlinge opheldering kan dienen, dan heeft
men de Colour van dien Staat op dezelfde hoogte te randpleegen, alwaar uien het toen voorgevallen in dien Staat
aangetekend vindt. Men kan dus, als met éénen opflag,
gereedlyk zien, wat gewigtigs 'er on zclfclen tyde, in
alle die verfchillende Staaten, is voorgevallen. liet
in agt noemen van zodanig eene fchikkh g heeft, en in
't fchryven en in 't drukken, eene onnadenkeiyke moeite
veroorzaakt, om dit met de iereischte naanwketurigheld,
gelyk gefchied is , te voltrekken: des de Leezera, het
voordeelige hier van ondervindende, te over reden zullen
hebben, om den onvermoeiden , arbeid, en de uiterfte oplettendheid, door den Autheur -hier in aangewend, dankiyk te erkennen; te meel, daar ook de gefchiedkundige
bewerking zelve hqm ter eere (trekt.
Het opftellen . van zulk een beknopt tydrekenkandig
begrip der algemeene Gefchiedenis was, zekerlyk , aan veele zwwwaarigheden onderhevig, zo ten aanzien der oiidetwerpen , als ten opzigte van derzelver bel?andelirlg ; dan
de fleer Fynje is dezelven grootlyks te boven gekomen.
Eerie oordeelkundige fchifting van 't geen in zodanrg
geen beknopt berigt gemeld df ngterwege gelaaten behoorde te worden , heeft gemeenlyk zynen arbeid naar eiscii
geregeld; en de manier van voordraagen is , zo ver zo
een beknopt berigt veyheïd verleent, meerendeels-danig
zeer wel gefchikt, naar dell vcrfchillenden aart dér zeaken. Dit Werk, op die wyze in de algemeene uitvoering befchouwd, is derhalve zo ingerigt, dat liet vooral
niet minder, dan andere Inleidingen tat de Algemene Gefchiedenis, ter beoefeningc van dezelve , nuttig zy: en als
Pp 4
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men hiernevens de bovengemelde byzondere fchikking opmerkt, is 't baarblykelyk, dat het, boven die allen, dit
aangenaame en nuttige hebbe, dat men, door deszelfs
behulp, het gelyktydige beloop gier Gelèhiedenis in ver
zo gemaklyk kan nagaan. Het kan-fchilendSta,
dus den zodanigen, die juist geen gezette beoefenaars der
Gefehiedkunde zyn, maar egter lust hebben , urn liet algemeene beloop der Waereldiche voorvallen na te fpeuren,
tot een leerzaam rigtliioer ítrekken; terwyl het anderen,
die daar in wezenlyke vorderingen gemaakt hebben, tot
een gefchikt Tydregister kan dienen, om zig den zamenloop der zaaken, in 't een of 't ander geval, daar 't geheugen niet recht leevendig is, te gereeder voor den
feest te brengen. Ter meerdere hulpe ten dien opzigte
ss 'er by dit eerfle Deel, ('t geen by de nog volgende
twee Deden insgelyks (laat te gefchieden ;) ook gevoegd
eerie Tydkundige Tafel der Keizeren, Koningeti , Panfen
en andere voornaame Vorflen , mitsgaders een Bladwyzer
der voornaamfte Perfoonen en Plaatzen in dit Werk voor
En, daar de natuur van 't Werk niet-komend.
wel de gewoone verdeeling in Boeken, Hoofdftukken enz.
gehengde, is het, tot gemak van den Leezer, zo veel dit
eertte Deel aangaat, gefchift in de tien volgende Tydper•
ken.
I. Van de Alleenheerfching van Keizer Conflantinus dm
Grooten , tot de Verdeeling der Roomfche Heerfchappye,
in liet Ooster- of Griekfche , en het Wester- Keizer-Ryk,
van Ao. 3}4. tot Ao. 395•
II. Van die Verdeeling tot aan den ondergang van het
laatsgemelde, van Ao. 395 tot Ao. 476.
III. Van deezes Ondergang tot aan de Stigting van het
vermaarde Ryk der Lombarden in italic, van Ao. 476.
tot Ao. 578.
IV. Van die Stigting tot aan de Verovering van Spanje
door de Saraceenen , van Ao. 56g. tot Ao. 711.
V, Van deeze Verovering tot aan de Herílelling van het
Y'e. rer- of de Oprigting van het Duitfche Keizerryk, van
?o. 711, t0= Ao. 800.
VI. Van die Oprigting tot den Overgang van het zelve
aan Vortlen uit Duitfehe Huizen, van Ao. Eoo. tot git.
VII. Van deezen Overgang tot de Verheffing van Hugo
Caper op den Troon van rrankryk, van Ao. 911. tot 987.
VIII. Van die verhefng tot de Verovering vau Engeland
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land door Hertog Willem van Normandye , bygenaamd
den Veroveraar, van Ao. 987 tot Ao. io66.
IX. Van deeze Verovering tot de Inneeming van Jerufalem door de Kruisvaarders, van Ao. i©66. tot Ao. 1099.
X. En van daar tot aan den tweeden Kruistogt tegen
de Ongeloovigen, onder het bevel van Keizer Conraad , en
Koning Lodewyk van Frankryk, van Ao. Iogg. tot Ao.
I147.
De Ifryheid. Derde Druk. Te Am]lerdam, bij J. Allart,
1783. Behalven de Vooraffpraak , 314 bladz. in gr.
oéiavo.
Politieke Bedenkingen over dit Werkje. Te Amflerdam,by
D. Schuurman, 1783. .Ín groot oétavo , 96 bladz.

En
Beoordeeling en ophelderend Verftag over 't zelve. Alom
te bekomen. In -groot oélavo, 36 bladz.

llen den geenen , dien's Lands Vryheid ter harte gaat,
A
[moet dit Gefchrift, waar van de Uitgeever Allart, naar
luid der Voorreden , zelve de Opsteller is, ten hoogften ge-

vallig zyn. En men mag deszelfs leezing wel ten ern(lig(le
aanbeveelen aan de zulken onzer Landsgenooten, die, ongelukkig, tot nog geen regt denkbeeld van de overgroote
waarde der Vryheid hebben , en uit dien hoofde agtloos zyn,
om liet hunne, een ieder in zynen kring, tot derzelver handhaaving toe te brengenn Het is naamlyk, door de manier
van uitvoering, ten kragtigfte gefchikt, om de eerst bedoel.
de Braaven op te wekken, tot een onwrikbaar ttandvastig
voorflaan der Vryheid; en de oven der laat(ten, nopens
dit gewigtige Ituk, in diervoege te openen, dat ze het belang der zaake opmerken; en daar door aangezet worden,
om allen eendragtig de handen in een te tlaan , ter behoudenisfe en bevestiginge van ons Vry Gemeenebest. Eene
opmerkzaame befchouwing van 's Lands ftaat heeft den
Schryver bewoogen , tot het vervaardigen van een Gefchrift
't welk in deezen dienst kan doen; en by is 'er zo wel in
-eflaagd, dat men 'er, op goeden grond, eene heilzaame
uitwerking van te gemoete moge zien.
By den aanvang komt ons hier voor eene treffende aan
aan 't Vaderland, de Zoonen der Vryheid, en de-fprak
Vryheid zelve, welke laattte by een eeuwige hulde zweert,
Pp 5
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en waartoe hy insgelyks zyne Landsgenooten nadruklyk
aanfpoort; terwyl hy, ter frerker bevorderinge hiervan , zig
verledigt om de drie volgende hoofdzaaken te onderzoeken.
„ I. Wat het is een vry Volk te zyn. I1. Tot wat prys wy
de Vryheid bezitten; hoe veel aanflagen , van tyd
„ tot tyd, op de onderdrukking derzelve gedaan zyn, en
„ hoe zy nog altoos is bewaard gebleeven. III. welke de
„ beste middelen zyn, om dezelve, in ons gemeenebest,
te handhaaven en te befchermeu."
Ter voordragte van het eerf'e dienen deeze ftellingen. —
„ De mensch heeft geenen natuurlyken Heer dan God alleen.
Na dat liet verderf in de waereld gekomen, en 't
menfchelyk geflagt vermenigvuldigd is, moest 'er noodwendig zekere regeeringsvorm ep ondergefchiktheid plaats
hebben, op dat de goeden beveiligd, de rustverfloorders
beteugeld en de algemeens belangen van het Menschdom
„ bevorderd wierden. -- Die Regeeringsvorm zal voorze,, ker de beste zyn, welke zo is ingericht, (lat ze ons het
„ meest onze oorfpronkelyke vryncid doet behouden.
„ En cindelyk, 't is een vry Volk, waarvan ieder perfoon
van den anderen onafhanglyk, en volftrekt Heer en
meester is van lyf en goederen, het welk oh.
„ derworpen is aan zekere Wetten, welke het zelfs bes , raamd, en ter voldoening aan dewelke alle de Leden
„ zich eenpaarig en veywillig verbonden hebben, om 4e
„ rust en veili^iieid van hunne perfoonen en bezittingen
„ te bewaarent het welk de handhaaving dier
„ Wetten heeft opgedragen aan Benige der aanzienlykflt„,
„ deugdzaamfle, verflandigfle en eerbiedwaardigfle man„ nen uit hun midden, die zichzelven, ter flipte nako„ minge van dezelve, op het plechtigst, verbonden heb„ ben; ---• aan welken zy de algemeene volksbelangen
„ toevertrouwd, en zich der uitfpraak over hunne onder„ liege geschi llen, benevens dec openbaare beftraffing en
„ beteugeling der boosdoenders en rustverftoorders , heb„ ben onderworpen. 't Is een vry Volk, al ver„ der, 't welk zich behoorlyk in f'caat Relt, om, zo veel
„ mogelyk, zonder hyftand van Vrienden of Nabuuren,
„ zich te kunnen handhaaven en verdedigen tegen open„ baar geweld van andere Volken of 1Vfogenheden; dat
„ zelf, van man tot man, zich oe$ént in den wapenhan„ del, om, wanneer de nood het vordert, met goed
„ vooruitzicht, zich van dit beste middel, tegen binnen-
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en buitenlandsch geweld, te kunnen bedienen, den
„ vyand te weder(taan, en zich geducht te doen zyn.'
Onze Auttheur breidt ieder deezer flellingen uit, en beredeneert dezelven, niet Bene welwikkencte ontvouwing
van de daar in aangeduide byzonderheden. By de overweeging van de laatste , nopens de weezenlyke gefleldhcid
van een vry Volk, die by 't uitvoerigst behandelt, haat
by wel voornaanslyk ílil op de veyheid van denken , fpreeken en fchryven, tot voortfand der Rearen van een vry
Volk, waar toe de Leden dier Maaticii ppye niet alleen
geregtigd, maar ook verpligt zyn, voor zo verre ze zig
daartoe bekwaam bevinden, en zulks voor's Lands wel
daartoe betreklyke 5 zo in 't-zyndielgor.Ht
Godsdienílige als in 't Burgerlyke, wordt hier onderfcheiden in overweging genomen ; met wraakinge van alle las
geen tot derzelver regt--terfchin,auwyzgv't
maatige beteugeling zou kunnen dienen. Verder dringt hy
bovenal aan , op de noodzaaklykheid der eendragt, en
van eene eenpaarige geregelde oefening in den wapenhandel; ten einde, om, des noods, in flaat te zyn, tot eene
eensgezinde en kragtige befcherming der Vryheid, wanneer ze belaagd of onderdrukt mogte worden.
Het eer(Ie Pluk hier mede afgehandeld zynde , gaat
onze Schryver over tot het tweede , het welk hy als
tweeledig beschouwt, tirekkende, om , eerst , te onder
geworden zyn ; en dan, voorts,-zoekn,hwvry
na te gaan , boe onze veyheid dikwerf in gevaar geweest , maar egter tot hier toe bewaard gebleeven is
het welk by in deeze hoofd{l:elling voordraagt.
„ De Vryheid van ons Vaderland hebben wy te danken,
„ voor het grootfte gedeelte , aan do flandvastigheid,
,, moed en dapperheid van Prins WILLEM I, en,andere
„ Vaderlandfche Edelen, die, onder de medewerking. der
Godlyke Voorzienigheid, de Nederlanden van gewee„ tensdwang, en van het juk der Spaanfche dwingelan„- dy ,onder Koning FILIPS 1[, en zyne Opvolgers, hebben
vry gemaakt; met dit gevolg, dat, fchoon een
„ voortduurende Oorlog met die Kroon onze vryheid nog
„ geduurig betwistte, wy echter, van dien. tyd of aan,
„ een vry Volk geweest zyn; en deeze onze Vryheid,
„ fchoon dezelve door binnen- en buitenlandsch geweld.,
en meer bedekte of openbaare nanflagen , van tyd tot
„ tyd, in liet uiterfle gevaar geweest is: echter tot
hiertoe, door de Godlyke Voorzienigheid, het fchran„ dr
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„ der Staatsbeleid, den 1 ieldenmoed en Dapperheid onzer
„ veyheidlievende Voorvaderen, en tegenwoordige Regen„ ten, onder ons is bewaard gebleeven." Ter deezer gelegenheid brengt ons de Autheur een treffend Tafereel voor oogen; waarin by ons met leevendige verwen
afmaalt, hoe onze Vryheid, voorheen verkreegen , op vee
belaagd, en tot lieden nog behouden zy.-ierlkvyz
Deeze uithrei:ling zyner opgewelde hoofddellingen behelst,
een beknopt gelchiedkundig verslag van de lotgevallen der
Vryheid van ons Vaderland , zints dat Filips de 41 het
opperbewind over de Nederlanden in handen kreeg tot op
onze dagen. Een verflag dat onze Landsgenooten op eene nadruklyke wyze het voorgevallene ontvouwt, waarin
veymoedigheid en befcheidenheid Reeds hand aan hand gaan,
en 't welk, door de manier van voornellen, by uitftek
wel ingerigt is, om de Landzaaten te noopen, tot het
ernstig en manmoedig voorliaan, onzer, zo dier verkreegen, zo menigwerf belaagde, en tot nog behouden, Vryheid; door 't daadlyk in 't werk Hellen der beste midde.len om haar te handhaaven en te befchermen.
Tot het aanwyzen dier middelen is, volgens de gegeeven verdeeling van dit Gefchrift, het laatste gedeelte ge
waaromtrent des Schryvers algemeen voorlief dus-fchtk;
„ liet is de pligt en liet belang van Regen,
luidt.
„ ten en Burgers, alles aan te wenden, wat zy . met
goede reden, oordeelen gefchikt te kunnen zyn om
,, cie Vryheid van Nederland te bewaaren, en het ongestoord
„ genot 'er van te kunnen fmaaken; en hierom zich na„ druklyk te verzetten tegen alle zodanige perfoonen rn,za.
„ ken, welken door openbaar geweld, of door hun gezach
en invloed, of uit hoofde van derzelver gevolgen, onze
Vryheid verkorten, of ons van het volle genot derzelve
„ zouden kunnen berooven." — Ouze Autheur, volgens
den aart van dit voorhel, nader zullende tonnen, wat hiertoe
vereischt wordt, ontvouwt eerst liet zelve eenigzins na
laat zig v,mr's over de byzondere middelen uit.-der,n
„ Regenten en Ingezetenen , (zegt by aanvanglyk ,) zul
hiertoe moeten medewerken, door eene behoorlyke-„fen
„ regeling en noodzaaklyke verbetering van hun zedelyk
„ gedrag. • De Burgers in 't byzonder, door zoda„ urge voorflelIen te doen , by eerbiedige en befcheidene
„ Verzoekíchriften aan hunne Beflnurders, als zy zullen
vermeenen het meest gefchikt te zyn , om denzeiveu
„ onder het oog te brengen zodanige inbreuken, als 'er
pp op
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,, op hunne rechten, voorrechten en veyheden, gemaakt
en ondernomen mogten zyn of worden, en hen op de
„ eerhiedigite en befcheidentle, maar tevens op de onbe„ wimpeldile en nadruklykfte, wyze voor te draagen
het herftel daarvan; het beraamen van alle zodanige
„ ontwerpen, als zy zullen vermeenen, tot weezenlyk
nut en voordeel van een gedeelte of van de geheele
„ Maatfchappy te kunnen firekken. De Regenten
„ in 't byzonder door die rechten, welker handhaaving
„ zy by hunne aan[Ielling bezwooren hebben, tegen een
„ iegelyk, zonder onderfcheid, te verdeedigeu, en wy„ dens door aan do verzoeken, uit naam des volks ge„ daan, en op gronden van billykheid, op voorrechten,
„ op oude herkomens rustende, te voldoen." In
de breedere uitbreiding hiervan, toont onze Schryver,
dat de zedenloosheid de eerlle grondflagen tot het verlig$
der Vryheid in ons Land reeds gelegd heeft, en dat we
dus met de herllefing , daarvan behooren te beginnen;
waartoe by zyne Landsgenooten op het ernfligfte tragt te
beweegen. Cyders doet by Burgers en Ingezetenen opmerken, hun regt en pligt, om zig over alle hunne bur..
gerlyke belangen, ook omtrent het Vaderland, op de allereerbiediglle wyze, onmiddelyk tot hunne Regenten te
vervoegen, en hunne voorftellen over Staats- en Landszaaken, vrymoedig, aan dezelven voor te draagen c 't
welk by inzonderheid verflerkt, door een kortbondig wet
opgef}eld bergt van onzen Regeerinsvorm. Het aandringen hiervan doet hem intusfchen byzonder flit ílaan, op
den fchadelyken invloed van de zo bekeiide Recommendatien, en het nog onlangs voorgevallene ten dien opzigte.
-- Voorts pryst hy, als een byzonder middel ter
handhaavinge onzer Vryheid, nog ten flerk{le aan, de
burgerlyke oefening in den wapenhandel, met byvoeging
van eenige bedenkingen over eene welingerigte fchikking
van dezelve. Ook behooren, inzonderheid, de Handeldryvende Ingezetenen by de Regeering ten fterkile aan te
flaan, op de handhaaving onzer Zeemagt; en daarin,
gelyk in alle andere opzigten, niet eendragtigheid werk
te zyn. I Iierby voegt de Autheur nog eene nadruk-zam
aan de vermogenden in den Lande, out-lykeafrding
geen deel 1'te neemen in buïtenlandfche geldleeningen; terwyl by tevens hartlyk wenscht, dat 'er in ons Vaderland
meerder gelegenheid gevonden mogre worden, om zyn
geld met grooter voordeel tut te zetten , dan nu gemeenlyk
-
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Iy k plaats heeft; 't well hem niet geheel onmogelyk noch
hooploos toefchynt.
Eindelyk befluit by dit zyn Gefchrift met, naar deszelfs
inhoud, en de tegenwoordige tydsomftandigheden, gepaste
aanfp ranken , zo aan zyne Doorlugtige Hoogheid, als aan
d'e' Regeerderen onzer vrye Gewesten , en zyne Medeburers en Landsgenooten. Omtrent de laattte Aanfpraak
aat nog byzonder te melden, dat onze Schryver, terwyl by 's Lands Ingezetenen ter handhaavinge der Vryherd noopt, hen tevens ten hartlykfle waarfchouwt, om
nimmer te ftaan na verandering van Beegeeringsvorm , of
de hand te leenes aan eenige pooging om in de Grond
onzes-conflitue,dvasbpnRegrivom
Vaderlands, volgens de Grondwetten deezer Republiek,
Benige verandering te maakgin, of eenige inbreuken te onderneemen. L^'n by hegt, ten Hot, aan deeze waarfehouwing een akelig vertoon van de jammerlyke gevolgen der
overheerfchende Dwingelandy; •welker inzigt een ieder
moet aanzetten, om, met onverfchrokken kloekmoedigheid,
te waakgin voor de dierbaare panden van Vryheid en
Godsdienst, in de welgegronde hoop , dat de Allerhoogfte
zulke poogingen met zynen zegen zal bekroonen, tot aan
het einde der eeuwen.
Dit doorloopend vetslag is, zo we vertrouwen, genoeb
zaarn gefchikt, om te toonen, dat wy deeze Verhandeling
over dit gewigtig onderwerp, niet ongegrond, den Necacrlanderen ten fterkfte aanbevolen hebben. Een niet
min gunilig oordeel over dit Gefchrift velt, met veele
anderen, de Schryver van een Stukje, getyteld: Politie
ke Bedenkingen over dit Werkje; 't welk een tamelyk
breedvoerig uittrekzel van dit Gefchrift levert, dat voorts
vergezeld gaat van etlyke nutte aanmerkingen, deels raakende dit onderwerp zelve,, en deels betreffende het character van 't 1?ngelfche Minifterie , en deszelfs gedrag jegens ons Vaderhand; 't welk dus zeer wel by deeze
Verhandeling voegt. -- Met dit alles willen wy evenvel zodanig Gene aanpryzing juist niet indiervoege ver(Iaan
hebben, als of 'er, omtrent deeze of geene byzondere
voorftellingen van onzen Autheur., geene de minfte beden
zouden vallen. 't Is nanwlyks mogelyk, zo-kelyhdn
niet geheel ommigelyk , over een Stuk van eerai; aanbeIang zo te fchryvcn, dat zulks geen plaats hebbe; en des
vooral niet over een Stuk, gelyk het tegenwoordige, dat
aan zo veele byzondere inzigten en om(tandigheden onder-
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^ierhevig is. 't Ilan , des niemand vreemd doen, dat een
ander, die een Beoordee;end en ophelderend Verlag van
deeze Verhandeling in 't licht gegeeven heeft, fchoon by
dezelve, in een beknopt zaaklyk Uittrekzel, over 't geheel naar waarde verheffe , het niet in alles met onzen
Auiheur eens zy. Het characterizeerende van een vry
Volk, zo als onze Autheur het opgeeft, voldoet deezen
Schryver niet; en by tast, zynes oordeels, grootlyks mig
in 't geen hy nopens de bepaaling van de Drukpers aan
Drukpers moet, naar de gedachten van dee--duit.De
zen Schryver, geheel onbeteugeld weezen. En met opzigt tot het characterizeerende van een vry Volk ? helt hy
over tot cene. Volksregeering, in eene kleine Burgermaatfchappy; die, zyns bedunkens, ook in uitgebreider Ge.
westen, met een genoegzaam onmerkbaar verlies van de
Vryheid des Volks, door middel van Reprefentanten,
plaats zou kunnen hebben , en , volgens de nadere befchryving, die by 'er van geeft, tand zon kunnen houden.
Men weet dat beide deeze pointen hunne belemmerende zwaarigheden hebben; en dat des de Voorftanders der Vr-yheid hierover ligtlyk onderfchelden denken.
Dan, wanneer ze, van weder zyde, hunne begrippen met
die befvheidenheid voorfIdllen , welke deeze Schryver in
agt neemt, en onze Autheur ined'e gade gellaagen heeft,
kan dezelver voordragt dienen, om den Leezer, tot een
nuttig nader onderzoek deswegens op te leiden.
feecARIA, over de Misdaden en derzelver
Stra fen, benevens een Aanhangzel,wegens eenige nieuwere Disitf'he Werken over dit onderwerp, bvzonder wegens
de beiri'dín,g der Doodflraffen van den Heer nARrtHiasen. Uitgegeeven door J. T. SCHALL, en uit het Roogduitfch vertaald. door M. V. Te Nymegen by J. V. Campen, 1783. Behalven liet Voorwerk 200 bladz. in gr. oc-
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en herrinnert zig, op . het leezen van deezen Tytel,
ligtlyk, -hoe de Marquis P,eccaria, voor eenige jaaren,
Bene Verhandeling over de Misdaaden en derzelver Straffen (*) fchryvende, zig ten fterkfic tegen liet gebruiken
der
O 1\Ien zie wegens die Verhandeling en een Tegengefchrift
van
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der Doodfiraffen heeft aangekant : en 't is dit gevoelen,
dat zo wel voor- ats tegenfpraak ontmoet heeft, 't welk
in deezen ter toetfe gebragt en wederlegd wordt. Dit
Stukje behelst, in zekeren zin, drie -onderfcheiden Gefchriften over dit onderwerp. - Eerstlyk wordt ons
hier medegedeeld de inhoud eener Academifche Verhandelinge van den Hoogleeraar Schot te Tubingen, gefchikt ter
wederlegginge der gronden van den Marquis ; waarby de
Heer Schall etlyke ophelderende aanmerkingen gevoegd
heeft. Hier nevens komen vervolgens eenige breedere aanmerkingen van den Heer Schall over dit onder
{trekkende inzonderheid om te beweeren, dat de-werp;
Doodilraffen, in zommige gevallen, regtmaatig, en voor
zo verre noodzaaklyk zyn , dat ze niet geheel afgefchaft,
noch door eene andere lyfftraf vervangen, kunnen worden.
Met de ontvouwing hier van toont by te gelyk aan, hoe
fpaarzaam en omzigtig dezelven geoefend moeten worden;
en wat men by de uitvoering in agt hebbe te neetnen , ten
einde de Doodllraffen zo werk[lellig te maaken, dat alles
gefchikt zy, om dezelven den rechten invloed op de ges^oederen der aanfchouwers te doen hebben. raatstlyk ontmoeten we hier nog een Aanhangzel, dat grootlyks
dient, ter beoordeelinge eeniger denkbeelden, nopens dit
Stuk , voor en tegen het gevoelen van den Marquis , in
laatere Duitfche Werken te berde gebragt; boven al tegen
het geen de Heer Barkhaufen , ter geheeler affchatfnge
der Dood (hallen, aangevoerd heeft. -- De Heer Schalt
behandelt dit onderwerp, in het eene en andere gedeelte,
met zo veel oplettendheid en onderfcheiding, dat zyne bedenkingen des aangaande wel in overweeging genomen
mogen worden; daar ze, zo wel aan den eenen kant
bet, misbruik der Deodílraffen tegen gaan, als ze aan de
andere zy^le de noodzaaklykheid van derzelver gebruik,
in zommige gevallen, verdeedigen.
Tot
van dezelve, de Nieuwe Vaderl. Letteroef.Ilde D. bI. 377-38 0 .
En verkelvke daar mede het gemelde in de Redend. Vaderl.
Letteroef. Ifte D. bl. 446-448 , wegens een Onderzoek der
Yraage , welk eene /iraf krachtdaadiger en van 't kwaad meer
afhoudende is, de flrafj'e des Doods, of die an eene eeuwige
Gevangenis : in welk Gefchrift , (dat met dit van den Heer
Schali wel vergeleeken mag worden,) die Schryvcr zig voor
de Doodllraffe verklaart : beweerende dat dezelve , fchoon
maar zelden te gebruiken , egter niet geheel afgefchaft behoort
te worden.
•
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Tot eene proeve hiervan gaa men na, het geen hy
ons onder het oog brengt , wegens de Dooditraffe ter
zaake van Diefltal. 't Is bekend, dat hierover verfchillend geoordeeld wordt: en onze Schryver, zig niet kunnende vereenigen met de gedagten van den Hoogleeraar,
gelyk hy in eene aantekening over de bovenopgenoemde Verhandeling betuigt , hervat dit onderwerp in zyne
breedere daarby gevoegde aanmerkingen. Onze Autheur
de Dooditraf by opzettelyke moord, vooral uit voorbedagte boosheid bedreeven , gewettigd hebbende , neemt
verder, als naast daaraankomende, in overweeging de geweldaadige dievery, waaromtrent zyne algemeene flelling
deeze is. „ De geweldadige dievery vereischt me„ de noodzaaklyk de doodUUraf, in die omf'andigheden (*) ,

„ wan(*) Uit hoofde der verfchillende omf'andigheden merkt de
Autheur, in zyne bovengemelde aantekening, deswegens dit
op. „ Volgens myne meening kan men niet, in het alge
bepalen , wat voor firaffe voor deeze misdaad voldoen--men,
de is , maar hier by moeten , denk ik , vooral de om[landigheden en de geest of denkwyze des Volks in aanmerking
komen, welke, zo als men weet, door de Luchtireek, den
Godsdienst , de Nabuurfchap , Handel , Regeeringsform en
Wetten , geheel onderfcheiden gevormt word , en dikwils ,
f]egts in een omtrek van tien mylen en minder, zeer aanmerkelyke Cchakeeringen vertoond. Dus zoude ik het zelfs niet
eens wagen durven, voor verfcheidene, onder één Landheer
gehorende, en vooral voor verwyderde Gewesten, dergelyke
algemeene bepaling op te geven, dan onder die uitzondering:
wanneer Beene byzondere omiandigheden eene zwaardere giraffe
vereisfchen. Onder deéze uitzondering ben ik , net betrekking
tot den dievflal , welke zonder moord gefchied , van gevoelen, dat by goede burgerlike inrichtingen, buiten welke in
't geheel alle ftraffen maar ten halve werkzaam zyn , de ftraf
der altoosduurende flaverny ten eenemaal toereikende zonde
zyn. Want de diev, die geen moord begaat, is nog die
overgegeven booswicht niet, dien niets dar galg en rad af
kan; en de zekerheid van zwaare Lyfftraffen zonde-fchriken
alzo by denzelven altoos de verzoeking tot een, buiten dat,
onzeker gewin , in teugel houden: en dit fchynt de onder
Gebied te bekragtigen. Voor het-vindghetPruslfc
overige verfta ik hier, onder de byzondere oínftandigheden ,
de algemeene geneigtheid eenes volks tot deeze misdaad ;
byzondere gemakkelykl)erd , zelvs by goede burgerlyke inrichtingen , (mog &yK d ,ur de legging des Lands en zo verV. VEEL. ALG. LF.TT. NO. I5.
Qqder,)
,
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„ wanneer of door. de ligging van een Land , ook
zelvs in weerwil eerier wel ingerigte Police, de misdaders ligt ontvlugten konnen, of anders, dat de dage„ lyklche ondervinding leert , dat zagtere ftraffen geen
„ indruk genoeg veroorzaken." En verder breidt by zyne gedagten over dit onderwerp aldus uit.
„ De diev(lal is aan en voor zich zelv' eene zodanige
misdaad , welke een zeer gewichtig goed der burgers
aantast , voor wiens zekerheid de Staat gelykerwys moet
inítaan; want als de zekerheid des levens de eerife voorwaarde by het oorfpronkelyke verdrag was ,door het welk
de menfchen hunne natuurlyke vryheid af&onden, zo was
de zekerheid der goederen zekerlyk de tweede. Doch
dewyl deeze misdaad echter niet het grootfte goed der
burgers aantast ; geene ten eenemaal onherífelbaare fchade , en dikwils maar eerre geringe fchade den beledigden
toebrengt ; dewyl dezelve in zyn grote foorten niet zo
gemakkelyk kan uttgevoert of geheim gehouden worden;
daar de burger zich zelv eenigermaate daar tegen beveiligen kan; dewyl de misdader zich daardoor niet als eenet2
zodanigen overgegeven booswigt vertoont, die maar alleen
door het groot{le natuurlyk kwaad [de DoodfIrafj in toom
kan gehouden worden, en van wiens aanweezen men het
grootl}e gevaar te vreezen zoude hebben; dewyl ook dus
de bevoegtheden der burgers , door deezeri misdader , noch
een zo groot , noch een zo klaarblykelyk gevaar lopen ,
en de Wetgever ook door zagtere middelen hopen kan
zynen plicht te volbrengen; is de allerwerkzaamfte en zekerite firaf [die des doods,] in het algemeen aangemerkt,
noc nuttig , noch noodzakelyk: maar in dat geval mag
en moet de wetgever de straf naar andere grondílellingen,
dan alleen naar de grootfte werkzaamheid en zekerheid,
bepalen. Doch, zo als meestendeels het geen in het algemeen waar is, in enkele voorvallen uitzondering onderwor,

der,) de ftraf te ontduiken ; byzondere ondervinding dat de
firaf tiet werkzaam is ; en eindelyk nog deeze omfi:andigheid , wanneer de ligging of de handel des Lands dikwils
vreemde , en aan andere gewoontens en wetten gewende
dieven aanlokt. Dat dit alles nochtans alléén van den geweldigen dievlTal te verflaan is, begrypt zich van zelv, want
by den eenvoudigen dievltal , by nag zo groot zyn als by
wil , zal wel niemand de noodzakelykheid der doodftraf
wande houden,"
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worpen is, zo heeft zulks ook hier plaats. Want zo dra

zich deeze misdaad op zulk ene wyze opdoet, dat noch
de burger zich daartegen zelvs verzekeren kan , noch de
fehade , welke dezelve veroorzaakt , gering is , en ook
door derzelver menigvuldigheid de zekerheid der goederen over het algemeen wegneemt; zo is het klaar, dat de
mindere iraffen met den plicht ties wetgevers niet kun
wanneer dan de tot dien tyd gebruikte-nebfta:
minder ílraffen, (in de afgetrokken rangorde der llraffen,)
nochtans de naastbykomende werkzaamíle en kragtigi}e,
en de overige schikkingen de beste waren geweest, zo
is by niet eer buiten verantwoording, dan, wanneer by
die eenige algemeen werkzaame en zekere firaf daartegen
bepaald heeft; en dit is hier het geval. De geweldadige
dievftal is van dien aart, dat de weinigtte burgers zich
daartegen zelvs genoegzaam beveiligen kunnen, en dat de
fchade, welke den beledigden toegebragt word, gemeene.
lyk zeer aanmerkelyk is. Zy is verder van dien aart , dat
zy, dikwils gefchiedende , de zekerheid der goederen in
'het algemeen wegneemt; en wanneer zy by goede burgerlyke inrichtingen , en de daartegen bevolen ftraffen der
altoosduurende flaverny, menigvuldig gefchied , zo toont
zy te gelyk aan, dat ook de naastbykomende werkzaam
middelen, tot behonding der voorgemelde zekerheid,-íte
in dit land , niet toereiLnd zyn. Dus blyft hier voor
den wetgever niet overig, dan tot die algemeen werkzaame ffraf zyne toevlugt te nemen ;en by moet zulks doen,
alzo by niet met grond, dat is met waarfchynlyl.heid ,
hopen kan, zynen plicht door andere zagtere middelen te
zullen volbrengen. En dus, denk ik, is ook in geweldadigen dievftal de voornoemde werkzaamile firaf [die des
doods] noodzakelyk."
Wyders heeft onze Autheur, in het Aanhangzel, nopens dit onderwerp, nog de Bene en andere bedenking,
welke , ter voltooiaing van 't geen by daaromtrent voorwelt, ook hier plaats vordert.
„ Men weet, zegt by, uit het voorige, dat ik ook
tegen de geweldadige dievery de gewoonelyke firaf van
tuchthuis, of arbeid aan de Vestingen, of toch Bene haar
beteugelende ligchaanmsItraf voor gepast , en daartegen de
dood{lraffen by deeze misdaad maar by zekere omflandi heden voor noodzakelyk of rechtvaardig gehouden heb.
Hierover vind ik , in eene onlangs uitgekomen nieuwe
Duitfche Overzetting van het ltaliaanfche Gefchrift vat,
BecQq
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Beccaria, (die de Hofraad en Profesfor Rommel te Leipp.

zig, met eeneuitgebreide, over deeze Plof handelende,
Voorreden en Aanmerkingen uitgegeven heeft,) eene aan
welke deeze meening befiryd; en waarover ik-teknig,
alhier iets moet zeggen, alzo my dezelve niet zo voldoende voorkomt , dat ik myne meening zoude kunnen herroepen.
„ In de twee- en twintig(le afdeeling zegt de Marquis ,
volgens, die vertaaling : „ Is de dievery met geweld ge„ paard, zo moeten by de flraf der flaverny nog lyfftraf„ fen gevoegt worden." En hiertegen zegt de Heer Hofraad Hommel in eene aanmerking: „ Neen , op de dieve„ very, die met geweld gepaard is , moet de Doodftraf
„ laan, wanneer ook nog niemand gedood was. Want
„ die met Geweer op het leden uitgaat heeft het voor„ nemen den geenen , die hem tegentland bied, te won„ den , en gevolgelyk te dooden. Van hem heeft alzo
het algemeene welweezen het uiter[le te duchten. Hier
„ moet de geheele Landfireek opontboden worden , als
„ of 'er zich een Wolf vertoont had, enz."
„ Men ziet voor eerst wel , dat dit geen wysgeerige gran.
den zyn; verder is het ook niet voltrekt waar, dat iemand, die gewapend uitgaat om te leden, altoos het
voornemen heeft om iemant te dooden ; alzo by ook wel
flechts het voornemen hebben kan, om íchrik te v'eroorzaken (*); en eindelyk is het kennelyk, dat de geweldadige Dievery , en de Dievery met Geweer niet eene en
het zelvde is; maar het laatfte alleen eene ondergefchikte
foort van de eer(le ; alzo de geweldadige dievilal ook zonder wapenen gefchieden kan. Doch , wanneer. ik ook dit
alles ter zyde zette, en my de wysgeerige gronden voor
die meening ; dat de dievery, die gewapender hand uitgevoerd word, ook wanneer 'er niemand gedood is , met
den
-

(*) Deeze Poort van Krygslist kan byzonder wel in Engeland gebruikclyk zyn ; ten min(len is daaromtrent het vol
waar geval merkwaardig. Een Straatrover nadert op den-gend
Landweg de koets van een Lord , legt met een fchietgeweer
op hem aan, en zegt: Mylord , koop my dit gefchietweer af.
De Lord verlaat die taal, geeft hem zyn geld en horológie,
en neemt het fchietgeweer daar tegen aan. Terwyl de Rover
onbezorgt weg ryd, komt de Lord op de gedagten, hem met
zyn eigen geweer dood te fchieter, ; maar ziet --- het ge
-weras
niet geladen,"
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den dood moet geil raft worden ; zelve voorflel , kan ik
evenwel deeze meening niet billyken. Het gewichtigst,
dat voor deeze meening kan bygebragt worden , en ook
wezentlyk de trap der fchadelykheid van deeze misdaad
vergroot , is ontegenfprekelyk dit, dat de diev, die by
zyn voornemen, was 't ook maar alléén om te verfchrikven, wapenen gebruikt, daardoor de verweering grootelyks verzwaart, en dus de zekerheid veel kragtiger ver
dan zelvs de geweldadige diev, die zich alleenlyk-ftor,
pp zyne loosheid en zyne natuurlyke krachten verlaat.
En daarom ben ik ook van gedachten , dat deeze foort
der geweldadige dievery harder moet geftraft worden, dan
de dievery, die slechts met inbreuk, of andere geweldadigheden , gefehied; waarby dan zeker de zamenvoeging
van meer gelyktydige of elkander volgende lyffiraffen zeer
gevoegelyk is. Doch de Doodstraffen , in deeze gevallen , als eenen regel aan te nemen , komt my nochtans
zeer bedenkelyk voor.
„Het is zeker in her algemeen zeer noodzakelyk, met
de Doodílraf fl)aarzaam om te gaan, die zo zelden als
mogelyk te gebruiken ; zo wel om 'er den indruk niet
van te krenken , als ook om niet , door het roekeloos
gebruik derzelve , of het onderfcheid tusfchen de mis
begrip der burgers te vernietigen, of zich-daeniht
in de noodzakelykheid te brengen , van die gruwzaame
wyzen van DoodflrafFen te gebruiken , welker noodzakelykheid in een Staat altoos een kenteken van eene hei
-melyk
wonde is.
„ Ten tweeden is het gebruik van de DoodtIraf in het
byzonder gevaarlyk by de dievery, en wel het allermeest
by die foort derzelve , waarvan alhier gefproken word.
By de dievery heeft de misdadiger buiten dat reeds eene
niet kleine verzoeking tot moord , alzo de moord hier
een middel zyn kan, het zy om de misdaad des te zekerder te begaan, of wel om na de volbragte daad haar
geheim te doen blyven : en by die foort , waarvan hier
gefproken word, word by niet alleen ook in deeze ver
maar deeze verzoeking is even daarom-zoekingbrat,
veel flerker , om dat de misdadiger de middelen om te
moorden gereed , en mogelyk ook het onbeslist voornemen heeft. Tegen alle deeze , eenen moord dreigende,
omi{andigheden , heeft de Wetgever, om den diev van het
begaan van moord af en fchrikken, Beene middelen, dan
de vrees voor zwaardere ftraflèn; en als deeze ook, geQ <1 3
lyk
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lyk door het gebruik der Doodllralren in deeze gevallen
gefchie,a , vervalt, zo is niets waarfchynelyker , dan dat
de diev, die met wapenen voorzien is, tellens zal moorden, alzo voor hem, door het begaan van moord , niets
verder te ver1teu, doch wel te winnen is.
,, Op doezen voet was de Doodllraf in dit geval eene
draf , die, naar alle waarfchynelykheid, in ieder enkeld
geval der misdaad, zelvs eene tweede en grootere mis
zoude veroorzaken, dan die is , welke zy voorkomen-da
moest : en men ziet wel, dat dit , tegen haare aannemelykheid by deeze misdaad, een veel fterker bewys is ,
dan alles, wat daarvoor zoude kunnen ingebragt worden.
Want dat, zo als de Heer Hommel hier verder aanhaald,
„ de Rover het leven met regt verliest, die voornemens
„ is eenen anderen het leven te benemen," zoude, wanneer ook het niet daar zyn der naaste i poging dit veronderaeld voornemen niet twyffelagtig maakte, deeze ílraf
maar tegen den misdadiger rechtvaardigen; niet evenwel
naare aannemelykheid bewyzen , alzo deeze op haare
wichtigere nuttigheid fteunt, die, zo als getoont is, hier
geen plaats heeft.
„ Volgens myne meening diensvolgens is, zo als ik
my reeds hier boven verklaard heb, de Doodllraf, by alle foorten van dievery , naar den regel onaannemelyk , en
maar alleen in die gevallen voor de Wetgeving rechtmatig, daar dezelve eene noodzakelyke flraf word. Dit geval der noodzakelykheid kan zekerlyk ook by die foort
der geweldadige dievery, waarvan alhier gefpro=ken word,
voorkomen ; doch op zichzelve is de Doodfftraf by deeze
foort van Dievery juist de alleronaannemelykfle , alzo
het gevaar, waardoor zy by de andere foorten onaannemelyk word, alhier juist het grootfte is."

Proeve van Taal- en Dichtiunde, voorgefield door B. nuvDECOPER. Tweede Uitgave door F. V. LELYVELD. Met
byvoegzels en vermeerderingen van den Schryver', en eenige Aanteekenin gen van den Uitgeever. Terfie Deel. Te
Leyden, by A. en J. Honkoop, 1782. Behalven liet
Voorwerk , 515 bladz. in gr. oEtavo.
y de Liefhebbers onzer Nederduitfclhe Taal- en Dichtkunde is dit voortreflyk Werk van den geagten Hieydekoper, van over jaaren her, zo bekend, dat het niet noodg

B. HUYDECOPER, PROEVE VAN TAAL- EN DICHTKUNDE. 549

dig zy, van deszelfs inhoud en uitvoering eenig byzonder
g ewag te maaken. Alleenlyk Raat ons , ter gelegenheid
deezer tweede uitgave, te melden, wat de Heer van Lelyveld daaromtrent verrigt hebbe. Zyn Ed. deeze tweede
uitgave, op verzoek van den Heer Iluydecoper, (verllaaude dat dezelve begeerd werd,) op zig genomen hebben
ontving van dien Heer zyne laatere deswegens ge -de,
Aantekeningen, om 'er te gelyk niet de By--fchrevn
voegzelen , agter de voorige uitgave geplaatst, gebruik
van te maaken. Hierdoor is deeze uitgave, met invlegtinge dier Byvoegzelen en Aantekeningen, vermeerderd en
verbeterd. Wyders heeft de. Heer van Lelyveld zelve 'er
nog verfcheiden aanmerkingen bygevoegd , die zo het
Taal- als Dichtkundige ophelderen , en dit Werk des te
nuttiger maaken. Onder deezen zyn 'er, die wel inzonderheid ítrekken , om ons een verílag te geeven van deeze en geene zeldzaame Handfchriften , door den heer
Huydecoper in zyne geleerde aanmerkingen op if. Stoke
gebruikt; waarmede de Uitgeever den Liefhebberen ongetwyfeld veel vermaaks doet; gemerkt mcn reeds voor lange gewenscht heeft eenig berigt van die natuur te verkrygen (*); en men zig als nog vrugtloos fchynt te vleien,
niet de hoop van een gezet berigt deswegens , uit de
overgebleevene papieren van den Heer Huydecoper zelven.
Intusfchen wordt dit gemis althans eenigermaate vergoed,
door 't geen de Heer van I elyveld hier bybrengt; waar
toe hem de gunflige mededeeling van byzondere Stukken ,
die in de handen van aanzienlyke Mannen zyn, behulpzaam geweest is. De Uitgeever, een dankbaar gewag
hier van maakende, meldt ons tevens hoe by in dit, en
andere opzigten, zeer veel verfchuldigd is aan de gulhartigheic^ van verfcheiden aanzienlyke Voorflanders onzer
Nederduitfche Taal- en Dichtkunde; waarvan wy in deeze van alle kanten verrykte uitgave de gewenschte vrugten mogen plukken; en waar voor alle Liefhebbers zo den
gunftigen Bevorderaaren, als den Uitgeever, eene ongeveinsde dankbaarheid verfchuldigd zyn.
Ten aanzien der bovenaangeduide zeldzaame Handfchriften vindt men hier, in de aantekeningen van den Heer
van Lelryveld, min of meer eenig berigt van etlyken derzelver. Als daar is Materie der Ponden, gejaartekendii9o,
doch

(*) Zie Ikdend. Vaderl. Letteroef. Ir. D. bl. 29 ,
vergel. bl. 21.
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doch niet ouder dan van de veertiende Eeuw. bl. 12, 36,
475. Bo,t'uc vertaald door ;^acop Vilt 1470. bi. 23. r ro-

feEtacs Relt i forum rf f pieel der Monniken (*) , (ouder
dan de Materie der /onden, als in 't laatfile aangehaald,)
eene overzetting uit het Latynfche Gelchrift van S. Bonaventtcra, geftorven 1274. hl. 53. 1`at I'ietfche Doc'trinale
overgezet uit liet Latynfche Doarinale , (gefchreeven
1 345 -) welke overzetting al vroeg lèhynt gefchied te zyn,
bi. 184. Edenard de Deene, wa,achti s e Fabelen der Die,en 1567, de Copy, waarna Marcus Gheeraerts Fabelen
-1567 te Brugge gedrukt zyn. De verzen zyn van E. de
.Beene, , en de prenten van 3!. G ,eeraerts , waarvan men
zie, doch met geen klein verlies van derzelver fraaiheid,
bediend heeft in Vondels Yoiflelitke Waande der Dieren.
bi. zog. Claes fL'illemsz. der minnen loop 1486. bi. 140.
De Roman van Ferguut, waarfchynlyk, in de veertiende
eeuw, uit de Wallifche taal overgebragt en berymd. Agter dit Manufcript zyn , in denzelfden band , nog vyf
Jlandfchriften, nagenoeg van denzelfden tyd; Blanfefloer
en Florys; Der rs,crien Bloeme; Fabelen van G'fopet; die
bediedenisfe van der Misfen, en de opgemelde IJietfche
DoE1rinale. bi. 141. l.odewyk van Velthem Spiegel Historiael , van de veertiende eeuw , bl. 177. .Ht Lo k der
Byen , gefchreeven omtrent het midden der vyftiende
eeuwe , zynde getrokken uit het Latynfche werk van
Thomas Cantipratanus , die gebloeid heeft in 't midden
der dertiende eeuwe, bi. 209. Een Handfchrift van de
Handelingen der Apostelen, en zo ook van de Openbaring e van 31ohannes 1431, zynde een gedeelte van een affchrift van de oudf e Nederduitfche overzetting der Episzelen, Handel.ngen en Apocalypfzs, gemaakt in, of kort
voor liet jaar 1391. 'bi. 452. Wyders verleent ons
de Heer vcM Lelv+•eld,' by manier van eene bygevoegde
aantekening, aan `'t flot van dit eerfte Deel, nog een
breedvoerig verflag van an van Heelu fach van Woerone , of Woeringen , voorgevallen r 288. Tan van Heelu ,
een ooggetuigen van dien flag, heeft denzelven befchreeven voor het jaar Ií94.; en 'er is nog een en ander oud
affchrift van voor handen. De Heer Huydecoper agtte
geen ftulc van alle zyne Handfchriften, in zyne aantekeiingen op Melis Stoke gebruikt, zo waardig om uit ge.
gee("") De Heer HUYDECOFER noemt dit Gefchrift, in zyne aant.
bp MelisStohe. I11. D. M. iso. een zeer taalkundig zwerk.
,
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gegeeven te worden als dit Pluk; en de Heer van Lelytield, die het ons in deezen nader kenlyk maakt, duidt
ons aan, hoe hy hoope, dat de kundige en arbeidzaame
Heer Mr. _Henrik van Wyn, Raadpenfionaris der Stad
Gouda, thans bezitter van 't Handfchrift, door den Heer
Huydecoper gebruikt, deszelfs voorneemen, om deeze R abantfche Kronyk, ten eenigen tyde, met zyne aantekeningen in 't licht te geeven, ten uitvoer zal brengen.
%Vy hebben liet niet ondienf}ig geagt, dus byzonder
van 't berigt deezer Handíèhrilten te gewaagen , ons het
nut deezer aantekeningen van die zyde te doen opmerken; en zullen 'er nu voorts nog eene proeve , met betrekking tot het Taalkundige, nevens plaatzen; waaruit
men zal kunnen opmaaken, dat deeze. tweede uitgave zig
ook van dien kant aanpryst. Hier toe bepaalen we ons
tot eene aantekening op den bekenden algemeenen regel,
van den tweeden en derden peribon van den tegenwoordigen tya der aanvoegende wyze, in het eenvoudige getal , altyd ! met eene T te befluiten , ik spe. keer , gy verkeert, hy verkeert en dergelvken; op welken règel egter
éene kleine uitzondering plaats heeft, die de volgende
aantekening onder ons het oog brengt. De Heer van
Lelyveld vond deswegens, in de byvoegzelen op de vonrige uitgave, nog eene opmerking, die by niet voegzaatn
in -den tekst kon inlasfchen, en daarom in den voren eener aantekeninge bragt, voegende het een en ander 'er
tusfchen twee haakskens by (*).
„ Hier van worden uitgezonderd HY MAG, HY PLAG,
[HY IS , HT ZAL , HY KAN ,] HY WIL , gelijk men nu
schrijft. De Ouden fchreeven ook HY WILT.
Rederykers van Loo, te Ghent 1539. [8vo. bl. 52.]
Want de syant WILT my tot defperacie
Gheheelic brengen ---Landjuweel 1561.
Dat God ontdecken WILT fell niet verholen blyven.
PH. NEUMAN, Strijt des gemoets. B. II. V. I231.
— by en derf naer 't foete niet beyen
Die 't fleer niet proeven en WILT —"
[ANNA BYNS , Refereinen I. B. 2. bl. 16.
I;edwinct den helfchen leen, die ons WILT vertinden.
en
(*) Het hier tusfchen guillemets ingezet, is , gelyk meermaals
in dit Werk , het bygevoegde van den Heer Huydecoler.
Qq 5
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en zo meer. Vertaling Vern GUICCAttDIJN bi. 59 b. foo veel
-waters als men WILT. Zie ook bl. 6o en elders.
„ ALDEGONDE , tegen de Geestdryvers , in de Voorrede. Al.
waer God de Heere een kercke Itichtet, daer WILT de Duyvel
van /tonde aen een Capelle by bouwen.
Voor 't boeck der Lofzangen.
So dat men Piet, end het en kan niet liegen
Dat by doch WILT volbrengen fynen raet.
Dus ook in den Biënkorf 1569 fo. 26 a. 3c9. b. 48. a. en op

ontelbare plaatfen. Het is by alle de Brabantfche en Vlaamfche Schryvers der vyftiende en zestiende eeuw zeer gemeen : ook vinden wy 't in de zeventiende. GESCHIER ,
's Werelds Proeffleer bi. 5. 65. 72. en elders. DE BRUNE,
Spreekwoorden. Aan den Lezer: Men WILT veranderinge,
en ongeaneene dingen. dus ook bi. 339 5 34 0 , 34 1 , 36o. J.
CATS, Geestel. Houwel.
-- De werelt f iaat en drilt
Onfeker offeftaan, dan of fe vallen WILT.
HOOFT, Achilles en Polyxena. Aa. I. fcen. 3.
Heioor , een oorzaeck meest van al der Griecken fchaden,
WILT, dat ghy 't legher of de Princen wilt verraden.
„De Overzetters van den Staten Bybel hebben in beraad
gehad, of zy zouden fchryven HY WILT, of aY WIL. Tot
het laatfte is beíloten (c).
„ In het voorbeeld uit PHILIPS rrUIvIAN, boven aangehaald,
vinden wy, By en DERF niet, dat is by behoeft niet. Zie
Maandl. Bydragen I. D. bi. 194. en 305, vergeleken met
HUYDI:COPF.R op Melis Stoke III. D. bi. 429. Doch, dat
wy eigenlijk hier wilden aangemerkt hebben, is, dat liet by
NUMAN, gelyk ook in de meeste Brabantfche en Vlaamfche
Schryvers der zestiende eeuw, zoo wel in dezen zin, als in
dien van carere en andere , zonder T gefchreven wordt; en
dat dit ook door VONDEL is nagevolgd, zie Herfchepp. B.
I. V. 238.
En vraegen wie den godt der goden aen DURF randen.
zoo mede Faëton hi. ;I ern 39. Salomon bl. 9, 33, 34,
enz. meer voorbeelden zijn aangeteekend, door J. FORT1vtnN, Taaik. Aanm. bi. 83.]"
be( 1 ) Zie hunne taalregels agter de naauwkeurige Historie van
de Nederlandfche Overzetting des Bybels , door den Heer NICOLAAS HINLOPEN , alwaar men bl. 103 aangetekend vindt, dat
men 'er zeer verfehilleud over dagt, doch dat neen_ nteerendeelo WILT wraakte.
-
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Eene hierby voegende aanmerking van den Heer van

Lelyveld, wat laager geplaatst, raakt het fluiten van den

derden perfoon, in het eenvoudige van den onvolmaakten
tyd , met T; het welk hem ook tot de boven geplaatlte
aantekening te rug brengt.
„ Men vindt, zegt by,, by onze meeste Schryvers ,
waaronder ook SONDEL, HUYDECOPER, als mede de Ver
gefchreven , by hadt , by-talersvndSBybl(*)
vondt , by f ondt , by deedt , en diergelyken. Doch , mijns
bedunkens, zeer kwalijk om dat wel de tweede,maar niet
de derde perfoon van het imperf. fing. met een T gefloten wordt, by nam, by gaf, by (prak , gy naamt , gy
gaaft, gy fpraakt. De Ridder HOOFT heeft_ dit zeer wel
in acht genomen, fchryvende altijd, by had, deed, bond,
en diergelpken. Vindt men by onze oudlte Schryvers
laadt , zoo is zulks altijd een verkorting • van had het,
even als bijt voor by het; int voor in liet; faelt voor Jul
het; waest voor war het; eest voor is het, enz.
In de bovenliaande aantekening is onder de uitzonderingen opgegeven by plag. Volgens het geen wy hier
aanmerken, zou dit anatogice goed zyn: maar men zegt
tiny plachten , zy plachten; en dus blyft dit woord in de
daad een uitzondering op den algemenen regel; om dat
men behoort te fchryven , ik placht, gy placht, by placht,
gelijk door verfcheiden Schryvers gedaan wordt. De Heet
FEITAMA heeft , in zyne verbeterde Berymin ; van Telemachus overal placht geleld, daar in de vorige uitgave
plag 11end.
„ Zonderling is het met ons hulpwoord mogen, dat in
den derden perfoon van het proef. fing. zonder, en in
den derden perfoon van het imperf. Ping met een T ge
wordt ; by mag , by afzocht : recht het tegen -fchrevn
geen in onze andere werkwoorden plaats-delvanht
heeft."
Eindelyk znllen wy hier nog plaats geeven aan eene
verbeterende aanmerking van den Heer Huydecoper, die,
met de erkentenisfe eener misvattinge, een blyk van 's
Mans edelmoedigheid verleent. In de voorige uit
betuigd, niet te weeten, of POOT het woord-gavehdby
1VETTEN wel gebruikt , als by zegt in de Minnedichten,
bladz. 167.
Ik zal , zoo moet root gout mijn veder NETTEN,
Op uwe kruin een kroon van ,/darren zetten.
Dais
(t) Zie hunne taalrebels als boven, bi. 88.
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Dan by heeft , gelyk de Heer van Lelyveld aantekent ,

dit naderhand afgekeurd, en in zyn afdrukzel daarnevens
geheld.
„ Rt^Izmms, Belga Grtec. P. 25.3. Nw NETTEN, Alam.
nxsfen et netzen, /iumefacere. ---- Ia,^ E^. lav(tre , NET.
TEN i. nat maken, purgare, polire. En in add. p. 612.
Ng EIv NETTEN. 1gnorasfe videtur Spe latisf. Huidecoper
hanc verbi l elbici notationem, unde Potium iminerito carpit, quod dixerit: zoo moet root gout mijn veder netten,
ui per tingere , imbuere exponendum. Deeze berisping
van den Heer REIZ is zeer wel gegrond , en wordt zelfs
bevestigd door eeren Regel, in dit werk te vinden; doch
dien ik noch niet had aangemerkt, toen ik de nevensf aan de aantekening fchreef, toen dacht ik dat netten kwam
van net: doch neteen komt van nat, gelijk pletten van
plat. Zie verfcheiden voorbeelden in onze aantekening 13.
XV. 598.
JACOP VILT, in zijn Prologhe voor de vertaling van v:oë Tius.

Das neemt boomen, die goet van veerden,
Ende plantfe ijeuwers tusfclien twee eerden,
Daar deene of zy goet varsch ende vet,
Dander zy mager quiet 0NCUENET.
Pasfionael Zomerpul. 1478. fib. 230. d. dat hi foude maken enen dranc ende dat hi daer in NETTEN Jude
al dat hi ate; en hi boeide alfoe ghene en.

De boom der fcliriftuere '539.
Met delen wijn dient Orel GHENET
Elck zijn kele."

[Vele voorbeelden van NETTEN, voor nat maken, zouden wy uit oude Schryvers hier by kunnen voegen: geen
minder aantal van NETTEN , in den zin van zuiveren, rainigen, optooijen, enz.] (Zie Maandel. Bydr. II. D. bl. 40
CO 41.) \Vy achten, dat dit tweederlei NETTEN af te
leiden is van tweederlei woorden; waarvan het een echter
oorfpronglijk is van het ander. NETTEN van NAT, nat
maken en NETTE v van NET, net maken: in welke ge
bevestigd worden door KILIAAN . Doch dat-dachtenwy
NET, rete, casfis, om dat het menigmaal genet en gewas
wordt,, hiervan afkomílig zou wezen , gelijk de-fchen
Schryvers der Il ydragen uit KILIAAN opgeven, komt ons
niet aanneemlijk voor. Liever leiden wy het af vin een
oud woord 1UTAN , tapere , [vangen.] Cod. Argent.
Luc. V. 9 en Io. Marc. 1. 17. en elders. Zie Juril
Glcs, rar. Gothic." Lou;

-
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Lauwer;,laden voor de Zonen der Vrijheid. Tweede Deel. Te
Dordrecht, by A. JBluslé en Zoon 1783. Beha;ven het Voor.werk, 208 biadz. in groot octaro.
aar 't bedoelde deezer Verzameling, onlangs breeder gemeld (*), bevat dit tweede Deel weder een aantal van
Dichtftukken , betrek?kelyk tot 's Lands otnflandigheden , en
tot lof der braave Voortlanderen van ons Gemeenebest. Het
handhaaven der Vryheid, en het betragten der daartoe gevorderde pligten, in eene flandvastige trouwe aan 't Vaderland,
naar de verfchillende toedragt der zaaken , en de onderfcheiden betrekkingen , in welken wy ons als Landsgenooten bevinden, maaken het hoofdonderwerp uit; van de hier byeen
vergaderde Dichtilukken. En ter kragtiger ainfpooringe hier
van brengt men de loflyke daaden, zo van geh^eele Maatfchappyen als van by uitlek beroemde Mannen, in deeze dagen,
ten dien opzigte, luisterryk onder 't oog. Hierby komen nog
Benige Prysveerzen, ter drukperfe overgegeeven, uit de ingeleverde Dichtflukken , ter eere van den Overysfelfchen. Ridder
`Yonkheer JOHAN DERK VAN DER CAPELLEN tot den Pol: nopens
welk onderwerp de toegezegde Eerprj7s behaald is, door den
Eerwaarden G. j . G. BACOT; die egter, uit eene Poort van
kieschheid, zo als by 't gelieft te noemen, of, om zelfs het vermoeden der Boozen te weeren , dien Eerprys afgeflaan heeft. --Rechtfchapen'13eminnaars van ons Vaderland , en Liefhebbers der
Dichtkunde, zullen deeze verzameling niet genoegen kunnen
doorbladeren, en 'er nog al verfcheiden Dichtilukken in ontmoeten, die ze by uitfcek hunner opmerkinge waardig keuren. Tot één van deezen betrekken wy de Verzen van den
opgenoemden Dichter Bacot, dien by ten opfchrifto geeft, De
Vrylreid geen Losbandigheid, welk Stukje wy te eerder plaat_
zen , om dat 'er maar al te veel kwaadwilligen gevonden
worden, die het Iofiyke voortfaan der Vryheid den naam geeven van 't invoeren der Losbandigheid. Alen hoore deswegen
zyn Eerwaarden.
-

Is vrijheid, wijd en zijd gepreezen,
Als de eëlie Roem van 't nzensclalijk Tlleezen;
Als een, naar haarde, ontfchatbaar goed;
Slechts in Losbandigheid gelegen?
Wie noemt dan deeze pest een' zegen
't Lofwaardig doel van heldenmoed ?
zou
(*) Zie dlg. Pad. Lettered'. IV. D. bl. 696.
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Zou zij door 't fvnadn van plicht en orden,

't Gewis verdezf van 't Menschdom worden,

Den hand ontvl.'en dier 1llaatfc,'iappij ,
Wier fchikking 't al doet famenwerken,
Om 't wederzijdsch belang te Herken ?
Is zij van ii et en regel vrij?
,

Neen; wie, van fchaamte en deugd verbasterd,
Zo vuil die reine f hoonheid lastert,
Is vast een Uw%ngland of een f oaf.
Zij, waarvoor onze Vaders flreeden ,
Gehuwd aan Plicht, gekweekt door Reden,
Is vol van heil, en 's Hemels gaaf.
Mijn zang, daar mij hour gloed doet blaaken,
Dien geen verheven ziel zal wraaken,
Gevoelt zij 's Menjelzen waardigheid,
Zal, haar ten roem, lzeur onfchuld melden,
Leent, waare en deugdgewijde Helden,
Gehoor aan mijn voldingend pleit.
'k Zal hier geen 's Weezens vrijheid boven,
Die niets den Stervlin,g kan ontrooven,
Zo lang wij reedlijk denkend zijn:
't Natuurelijke zielvermogen.
Om iets te doen, naar iets te poogen,
Zo dit ons 't meest behaaglijk fchzijn'.
De Vrijheid, die 'k mijn Zang wil wijera,
Is de eeuwige Eer der Maatfchappyen;
Die 't recht van ieders jland befchut,
Yan Vorst en Boer, Gemeen en Grooten;
Die Oproer 't muitziek hoofd doet fíootei,
De Heerschzugt fnuikt, de Zwakheid flut:
's Volks Oppermagt, te zaam genomen;
Een Staatsvorm, die geen leed doet fchro omen,
Waar 't billijkst Recht, geen Heerschzugt geldt,
Een Recht, waarvoor 't geweld moet zwichten,
Daar 't elk befchut op 't (poor der plichten;
Met zelfverdeediging vergeld.
Dat (mogt Gods milde gunst dit fchenken!
iWen , zonder 's naastens recht te krenken ,
De vruchten (maak', door Vlijt geplukt;
God dien', naar 't voorTclzrift van 't geweetem;
Misl:and'ling ducht, noch de ijzren keten,
Die de oefning onzer rechter, drukt.
Zie
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Zie daar 't verheven doel der Vrijheid,
Die, 't hart vereedlende, ons met blijheid;
In 't plichtfpoor, onbefchroomd, doet gaan,
En, daar zij niemandr recht laat dwingen,
Dus nimmer een' der f ervelingen
Een dwingend onrecht toe kan haan.
Laat, woest of trotsch, uit drift geboren,
Losbandigheid de rust verflooren,
Het heil bef armen 'van den flaat;
Zij tiveig're in 't hollend toomloos rennen,
Bezivooren. plicht of recht te erkennen,
't Is Vrijheid, die haar tegengaat.
a deeze , op 't naauwst aan Deugd verbonden,

En. net die fchooae, al vroeg uefchonden,
Door wreevle en dwangzicke Overrnagt,.
Heeft zelfs den Zwakken 't zngegeeven ,
Naar een beveiligd Recht te fireeven,
Door ordenlijk vereende kracht.

Laat (frak ze) een muur mijn' troon omtuinen
„ Daarin niet fbechts de groote arduinen,
„ Maar klinkerts ook , en middenflach,
Zicna zien, tot zulk een vastheid fchikken,
Dat geen geweld hen kan verwrikken,
„ Elk feun in de andren vinden mag."
-

Fluks fond dit Bolwerk voor haar oogen ,
In 't .^urgelijke Staatsvermogen
't Welk, ieders heilig recht befluit,
Geftevigd door onbuigbre wetten,
Die 't horten van 't Gebouw beletten
Omwald door Magt, waar Dwang voor fluit.
Zou ze immer zelf die Vesting /loopen?
Waar kon ze op Veiligheid dan hoopen?
8 Neen; zij houdt een waakend oog,
Dat ooit geen Vijand die verwinnen,
Geen list of fnood geweld, van binnen,
Dier vastheid ondermijnen woog'.

Dan, dat men bij gemeenen raade,
Tent blijkt, hoe iets aan 't oogwit fchaade,
Ya ramp dreig', ja de forcing zelfs,
Verbeetring zoek', zal ze eeuwig prijzen;
En /lec'!ts hier op dien voorzorg wijzen,
Dat niets den grcndJlag onderdelv'.

Doch
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Doch ziet zij Adel, Torst, Gemeenen,
Of Priesters, te ontrouw, hulp verleenen
Wen Heerschzugt aanvalt op dien muur,
Straks zal zij al haar Helden wekken
't Gevaar des aanflags hun ontdekken,
En hen bezielen met haar vuur.
Op (roept ze) trouw verbonden Leden!
„ Daar 't Staatsgebouw, in fpijt der Eeden,
Door Troon- of Baatzucht wordt gefloopt.
Al! fluit dit eigendunklijk dwingen!
„ Zoudt gij hier in de bres niet fpringen ,
naartoe, bij plicht, gevaar u noopt?
„

„ En gij, die de Eeden, bij 't verkrachten
Pan mijnen zetel , durft verachten,
„ Al Jchatge , Ontrouwen ! die gering;
„ Ail denkt, eer gij die zuil gaat flechten,
„ Hoe 't wagt der u verleende rechten
„ Ook deeze alleen ten /leun ontving.
„ Merkt, hoe dus Vleijers u verraden.
„ Of fleunt gij, bij 't opzetlijk /maaden
„ Van 't heiligst recht, op (nood geweld?
„ Straks grijpenze allen, die mj eeren,
„ Naar wapens, om dit af te keergin.
„ Elk is , in mijnen dienst , een Held.
Men weet hoe Deugd noch Welvaart bloeien,
„ Ze 'k wijke , als , dreigende elk met boeien ,
„ 't Losbandige Onrecht Hijgt ten troon.
„ Nooit dulden wij elkadr, die beiden,
„ As wit en zwart, -zijn onderfcheiden;
„ Hoe 'zeer mij dolle Laster hoon."

0
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LETTER- OEFENINGEN,
De Charakterkunde van den Bybel, door A. 11. NIEMEIIER,
Hoogl. der H. Godgel. op de Hooge School te Balie.
Uit liet Hoogduitsch vertaald. V)fde Deel. Eerfie Stuk.
Te Amfteldain, by de WVed. J. Doll. 1733. Behalven het
Voorbericht , 36o bladz. in gr. octavo.

't voltrekken van 't charactermatig befchouwen der
N avoornaemfle
Perfoonen , in de. Schriften des Ouden
Testaments vermeld, verledigt zich de Hoogleeraer Niemeijer,, nu voorts , tot ene foortgelyke overweging der
Perfoonen, die in de Schriften des Nieuwen Testaments
onze byzondere aendacht tot zich trekken. Het ontvouwen van het character onzes Hemelfchen Leermeesters ,
tot het flot van dit zyn Werk , uitttellende , vangt by aen
met ene voordragt van het algemeen character der .,Apostelen , en der vriendinnen van Jezus; onder welke laetíle
vervolgens nog nader befchouwd worden, de Moeder van
Jezus, i\Iaria Magdalena en Salome, benevens de twee
Zusters Maria en Martha. Verder ontmoeten we hier de
Characters van de Iiauanefche Vrouw, de twaelfjarige
kranke Vrouw, de rouwdragende Zondares, de dochter
van Herodias, de Vrouw van Pilatus, Johannes den Dooper, de Samaritanen, den blindgebooren , Thomas, Nathanaël, Nikodemus, Simeon , den ryken Jongeling, den
Hoofdman te Kapernaum ,- den Koninglyken bedienden,
Judas , Pilatus, en den boetvaerdigen met Jezus gekruilIgden Kwaeddoener. Van alle deze Perfoonen geeft óns de.
Hoogleeraer een min of meer voldoend characterizeerend
bericht, naer mate het Euangelisch verhael hem daertoe
aenleiding geeft. En lactstlyk deelt hy ons nog mede ene
uitvoerige heichouwing van 't character van Paulus; voor
een beknopt aeneengefchakeld verhael van-afgendor
's Apostels levensloop. In de befchonwing van 't character
zelve, ffaet hy eerst het oog op Paulus als Christen en
Apostel; en vervolgens als Mensch, zo ten opzichte zyner Zielsvermogens, als 'niet betrekking tot de zedelyke
Eigenfchappen in zyn Character; om hem dan eindelyk
V. DELL. ALG. LETT.11'O. 14.
Rr
ook
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ook na te gaen in zyn gezellig leven; welk laetf e gedeelte, in 't volgende of tweede Stuk van dit Deel, voorgedragen zal worden. De Hoogleeraer behandelt deze ,onderwerpen op ene foortgelyke leerzame wyze, als
by ons de voorigen onder 't oog gebragt heeft; waervan
zyne volgende befchouwing van den ryken Yongeling (*)
hier tot een voorbeeld kan iirekken.
„0 was by, (dus vangt de Hoogleeraer aen,) toch bereidvaardig geweest, den eenigen eisch te vervullen , welken Jezus aan hem deed ! Hoe groot had by niet door
den Godsdienst van Jefus kunnen worden ! Het verhaal
wegens hem , van de zedelyke zyde befchouwd , behelst reeds
ongemeen veel dat leerryk en voortreffelyk is, het geen
naauwkeuriger verdient ontwikkeld te worden. Maar ook
uit het oogpunt der Charakterkunde befchouwd, geeft het
ons gelegenheid, om menige gewigtige ontdekking te
doen. Wy zien eenen Jongeling, die, onder de geneugte
deezes leevens, in den fchoot der weelde opgevoed , evenwel aan de betere rykdommen der ziel kan denken. Dit
is op zichzelven reeds een zeldzaam verfchynfel! En welk
eene flerke begeerte om onderweezen te worden ! Welk
een weetlust ! Hy vertoeft niet, zodra by Jefus ziet, de
gelegenheid daartoe te omhelzen , en in de houding van
de diepfte hoogachting, welk zich niet floot aan de nederigheid van Jeftis, maar weet, dat rykdom in onderwys
en kennis van God Bene veel duurzaamer waardy heeft,
dan overvloed van aardfche fchatten , — in zulk eene
houding werpt hy zich neder aan de voeten van Jefus,
en bidt om onderwys. Jefus telt eene reeks van deugden
op, en liet zuivere ongekwetlle geweeten , de edele bewustheid van onfchuld , geeft den beminnelyken Jongeling
moeds genoeg te betuigen: „ Dit alles heb ik van myne
„ jeugd af gehouden." Welk een Jongeling! Men moet
zich de uitgebreidheid der deugden, men moet zich het
menigvuldig gevaar der verleiding tot liet tegendeel, men
snoet zich de gevaarlyke geffeldheid, waaraan rykë Jongelingen gemeenlyk bloot geteeld zyn, voorfielten , wanneer
men volkomen zal hezeffen , welk een Jongeling hy is.
Gewisfelyk waren 'er flechts weinigen onder de Joodfche
Natie, (een Natie die in Naare zeden zo zeer bedorven
was,) welke alle deugden van kuischheid, van menschlievendheid, van rechtvaardigheid, van oprechtheid jegens
an(*) Matth. YIX. r6 -22. Marc. X. 1--;2. Luc. XVIii. 18-23.
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anderen, van braafheid, van gehoorzaamheid , ten allen
tyde geoefend ha.<<len ; en evenwel is 'er te veel oprecht
Jongeling, te veel on--heidntCarcvezn
ichuld in de uitdrukking, dan dát wy niet zouden ver
(lat hy hieromtrent de zuiverste waarheid ge--trouwen,

fprooken had.
„ ik weet zeer wel , dat men by deeze gelegenheid
fpreekt van trutschbeid en verwaandheid; dat men deezen Jongeling vergelykt met dien Pharilèeuw, die, zon
dat by 'er ow gevraagd wordt, Gode zyne deugden-der
verhaalt ; Fiat men deeze gefchiedenis verAiest, om van
de geestlyke blindheid te kunnen iprceken. Maar, hoe
zeer ware het te wenfchen, dat de denkbeelden van val
ootmoedigheid eens onder onze welmeenende Chris--fche
tenen mogten uittcerven; die by deeze gelegenheid zo op-

pervlakkig fpreeken van eigene rechtvaardigheid en werk heiligheid, en het edele in een.charakter, liet welk niets
minder, dan verwaand was, over liet hoofd zien.
Wanneer zal men toch beginnen, den Bybel met eene
waare menlchenkennis te leezen , en zo veele avrechtfche, verkeerde oordeelvellingen daar te laaten?
„ Jefus oordeelt geheel anders over dien Jongeling. Hy
ziet hem aan; by ziet in zyn gelaat de vrolyke, de bloeijende , de bevallige jeugd over deugd ets' otifchuld haare
fchoonfle kleuren verfpreiden; hy ziet dieper' in zyn hart
de zuiverheid , de veyheid van elke befchuldiging , welke
het geweeten brandnmerkt, de blymoedigheid, welke uit
de bewustheid van een fchuldloos leeven ontt}aat , en hoe
gemaklyk het hem zal vallen, om geheel volkomen te worden. Zo ziet en bemint Hy hem met een byzonder gevoel van zyn hart, het welk door liefde en medelyden aan
treurig is 't, dat zulk een Waardig-gedanis.—Ho
character eene enkele onoverkomelyke zwaarigheid gelooft
te zien, welke heal belet, om het gelieele fchoone beeld
te voltooijen! De gedachte, om alle zyne goederen te
verlaaten , om arm , nederig en vervolgd te worden , beneemt hem den moed. Treurig (laat by zyn oog neder,
en onttrekt zich aan het oog van Jefus. Misfchien was
het deeze zyde alleen, waar hy zwak was, — maar dit
kon zyne overige deugden te zeer benadeelen, en Jefus
moest juist deeze zyde aantasten. Had by gezege(^raald,
wy zouden in hem het beminnenswaardigfte beeld van
eene volmaakte deugd ontdekken.
„VerRr
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„ Verdienen Charakters van dien aart niet al ons medelyden? Hoe veele zielen van jonge dochters en jonge
naar die, van welke wy fpreeken? Hoe-lingeyk
veel goedaartigheid, hoe veel onfchuld in het oordeelen,
hoe veel teder gevoel wegens God en zynen wil, hoe
veel hebbelykheid in de pligten der liefde en weldaadigheid , hoe veel bereidvaardigheid, om beledigingen te ver
om kwaad met goed te vergelden, met één woord-gecvn,
hoe veele kenmerken van alle deugden zyn het niet, die
zulke zielen aanpryzen! Daar is misfchien Hechts ééne
klip, waarop zy fchipbreuk hebben geleeden, of gevaar
loopen te lyden. Slechts ééne omftandigheid felt haar
bloot aan een gevaar, het welk niet, dan door den
hoogften trap van waakzaamheid, kan overwonnen worden. En deeze omf}andigheid is gemeenlyk even zo toevallig als de rykdom by onzen Jongeling, welke voor hem
zo gevaarlyk wierd. Verkeering, betrekkingen, gegrond
op afkomst, opvoeding, inborst, fchoonheid, — indien
menige ziel het gevaar van deeze zyden had weeten te
overwinnen, wat zou zy niet geworden zyn! Dit was
het ééne 'r welk haar ontbrak. En 't hart van den menfchenvriend , (wie zou geen menfchenvriend willen zyn,)
moet fchier breeken, ja zon dikwerf heete traanera (lorten, wanneer by ziet, dat zulk eene heerlyke fchepping
van God, zulk een bloesfem, waardig in eenen hemel
bodem verplant om tot eene hoogere dan menfche--fchen
lyke fchoonheid ryp te worden, bedorven wordt door
dien éénen vergiften worm, wiens fleek in den beginne
geene fmart verwekt, maar zyn vergif echter door alle
deelen verfpreidt. 0, niyne broeders, laat ik u
bidden, laat ik u by alles wat heilig is bezweeren, om
redders te worden van de onfchuld , waar gy dezelve in
gevaar ziet, of ten minf{en, waar gy dit niet doen kunt,
uit de volheid van uw hart voor haar by den Allerbarmhartigt'en om hulp te fineeken !"
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Verklaaring van den Brief van PAULUS, aan de Ephefiërs.
Door J. A. CRAMMEtt. Onder-Cancelier der U•naverfiteit
te Kiel. Uit liet Bongdiitsch vertaald Te Utrecht;
by G. v. d.. Brink, 1783. BJialven de Voor reden, 300
bladz. in gr. octavo,
ne Inleiding, voor de overzetting en verklaring van
E
dezen Brief geplaatst, behelst, buiten andere algemene aenmerkingett nopens denzelven, wel inzonderheid,
ene gezette behandeling van 't verfchil der Uitleggeren,
over de Vraag, of Paulus dezen Brief bepaeldlyk aen de
Gemeente te I;phefe gefcltreven hebbe? dan of dezelve,
eigenlyk, aen de Gemeente te Laodicea ingericht zy? dan
of men dit Apostolisch Gefchrift behoore të houden,
voor een rondgaenden Brief aen meer Gemeenten, byzonder in het Voorburgemeesterlyk Ajiie ? De Eerwaarde
Cramer toont vry duidelyk, dat gefchicd-en oordeelkunde
ten krachtigfle voor 't eerlle pleit; en dat alle andere deswegens gevormde denkbeelden grootlyks op gistingen fteunen, die tegen de aengevoerde bewyzen niet kunnen opwegen. 't Geen hier , aengaende dit verfchil, bygebragt
word, is, onzes achtens, vry overtuigend; én 's Mans
nevensgaende gisfing, dat de Apostel, in 't opfcellen van
dezen Brief, byzonder het oog had op zyne alièheidsrede
van de Ouderlingen en Leeraren der Ephefifche Gemeen
te, Hand, XX.'i8-35, heeft iets aennemelyks. Deze
gisfing ver(tcrkt ook min of meer zyn beweerd gevoelen,
en kan, aengenomen zynde, in de uitlegging van den Brief,
met enige vrucht in 't oog gehouden worden.
Verder gaet hier, voor de Verklaring, nog ene door
zyn Eerwaerden bewerkte overzetting van den geheelen
Brief, die met veel oplettendheid uitgevoerd is, en ene
gegronde taelkunde aenduid. Aen dezelve is dit byznder
eigen, dat de Overzetter zich bevlytigd heeft, om den
fly1 des Apostels, zo na mogelyk, te volgen; 't welk,
gelyk by niet ten onregte klaegt, maer al te dikwils in
le overzettingen verwaerloosd word. Zyne hier toe aengewende moeite kan in dezen tot een voorbeeld van navolging firekken,
Wat wyders de Verklaring van den Brief zelve betreft,
ze is ,naer 's Mans denkwyze, oordeelkundig uitgevoerd,
en behelst een geregeld verflag van den inhoud dezes
Briefs ; terwyl ze tevens verfcheiden aenmerkingen aen de
Kr 'hand
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hand geeft, welken daedlyk kunnen dienen, ter opbelde
enige byzonderheden, die een duister voorko--ringe,va
men hebben. Tot ene proeve van dit laetfte, zullen wy
hier overnemen de gedachten van onzen geleerden Uitleg
woorden Eph. V. I2', 13; alwaer de Apos--gerovd
tel, ira de Geloovigen vermaend te hebben, om het gedrag der zodanigen , die zich fclluliiig maarten aen enen
zondigen wandel, te bel)raffen , ten einde hcn van hunne dwarsheid en dwaling te overtuigen , vo gens onze
vertaling, zegt: want het gene heinielick van haer gefchiet,

is fchandelick ook te feggen. Meer cl 'e d fe dingen, van liet
licht beftraft zijnde, worden openbaer. Want al dat openbaer maeckt, is lacht. De Eerwierde Cramer vertolkt dit
voorflel indezervoege. Indedaad der gelyke , werken der duisternis zyn zoo fclrandelyk, dat men zig fchamen moge, om
daarvan te/preken. Maar die genen welke verdienen beflraft
te worden, kunnen alleen van hen verlicht worden, die zelf
verlicht zyn; wie derhalven verlicht is, moet ook een licht
voor anderen worden.
„ Deeze woorden, 7cgt de Eerwaerde Cramer, hebben
den Uitleggeren moeite gemaakt. 1\1en heeft, myns achtens , in de regtc uitlegging gemist, dewyl men - deels niet
wel verdeeld, deels ook, dcwyl men zich door de Griekfche neutra, zà o£ 9ravzx E'AE^I% Uf'x en Iráv 7^ P:^-ECtrgEVOV,
heeft Maten verleiden , om niet aan perfoonen , maar aan
hoedanigheden of eigentchappen , te denken. Om deeze redenen ga ik die uitleggingzoorby, by welken ik my niet
voegen kan , aszoo deeze gronden reeds aanleiding genoeg
geven , om derzelver onregtmatigheid in te zien. Paulus
had van de Christenen geëischt, dat zy de ondengdzamen
wegens hunne fehandelyke dagden berispen, of hun dezelve ernstig, met voorflelling van haare alfchuwellkheid
en fchadelyl:lleid, onder het oog brengen, of daarover
beftraffen zouden , É?.vyze y. Hiertegen kon deeze tegenwerping gemaakt worden; de werken van deeze verduisterde
menfcher_ waren zo fchandelyk, dat het Bene fchande ware, dezelve flegts te noemen, of daarvan te fpreeken.
Ta ,xp xavnv ypepwx vvr'avrota, zyn , of weri en, die in het
duister gefchieden , heitnelyk gepleegd of verborgen worof het zyn in t gemeen alle foor
den,'„ ,x ev
ten van fchandelyke werken, die haaren oorfprong uit dwaling en
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Sommige ,en de meeste uitleggers, verkiezen de engerebetekenis, onder welken Elsner en Wolf van gevoelen zyn,
dat
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dat de Apostel byzonder op die fchendaaden ziet, welke
in zekere Heidenfche Mysteriën (verborgenheden) gepleegd
wierden. Andere verkiezen de ruimere betekenis , en
daarby voeg ik my, dewyl, naar myne gedagte, de faanenhang dit vordert, nadien in het voorgaande van ver
-fcheidnortva elykbuinporghdva
dwaaze en verduisterde menfdhen gefproken was. Van
-deeze heet het, dat zy zo geheld waren, dat men niet
eens , zonder zig zelven te onteren, daarvan fpreken konde. Eene voorflelling , welke ten oogmerk heeft , om de
.grootheid van haare affchuwlykheid levendig aan te wyzen;
want hoe affchuwlyk moeten ondeugden niet zyn, van
welken men niet fpreken kan , zonder te moeten fchromen•,
dat het iemand tot schande zonde kunnen gerekend worden, in gevalle men 'er flegts van gewaagde? Deeze bil
moet echter waare verlichtte Christenen-lykebzorgthid
niet te rug houden, om die geenen, welke daaraan fchuldig zyn, tot érkentenis van haare fchandelykheid, door
behoorlyke voorflelliugen daarvan , te brengen: za zF ,^.xYZti
ËxayxewErz v?re „„ pg7.,5 pwepraa,. Deeze woorden zyn , naar
mate men het comma of agter liet woord ^xYra of agter
het woord EhEyzo.Ev. zet , aan eene verfchillende uitlegging
onderhevig. Volgens de eerfte zinfnydii g heeten deéze
-woorden; maar alles, dat van het licht befÈraft word, word
openbaar: volgens de tweede heeten zy; maar alles, dat
heiraft word of beflraft moet worden , word door liet licht
zigtbaar of openbaar. Beide deeze in oneigenlyke woorden uitgedrukte flellingen blyven intusfchen donker, voor
zo ver niet duidelyk bepaald word , wat door liet onderwerp verftaan word ; of het de ondeugden der onverlichtten, dan of het die geenen zyn , die zig aan dezelven
fehuldig maken. In de gewoonlykfte verklaring zyn de
ondeugden het onderwerp der ílelling: maar indien deeze
zulks zyn zullen, dan kan het licht niet van verlichtten,
maar van het licht zelf, of de leere der waarheid, waar
verlichting gewerkt word , verftaan worden, en-dore
dan is de zin deeze: Klaar alle deeze ondeugden worden ,
van de waarheid beftraft zynde , zigtbaar,, of ver/èhynen
in haare fchandlyke naaktheid; eene onhetwistbaar waare
flelIing; maar van welke men bezwaarlyk kan aantoonen,
hoe zy met het voorgaande famenhangt. De volgende
fle]hng rar yxe Fsi is in dit geval even
zwaar om te verklaaren. Grotius onderstelde daarom dat
zo ^arepttFmo, het oíiderwerp was, het welk als een deel It. r .
woord
-
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woord den accufativus regeerde, die 4o xdv zyn zoude;
ook meende by dat niet het pasfivum maar het
,nediu;n was, en bragt op deeze wys deezen zin te wege,
maar dat,het geen alles verlicht, is liet 1,cbt. Volgens zyne
verklaring zoude de Apostel gezegd hebben ; gelyk liet
licht, of gelyk de zon alles verlicht, zoo moet ook gy
lieden de ondeugden van die menlchen ontdekken, of zigtbaar manken, ons hen te verbeteren. Dan teegeu deeze ver.klaring is te regt aangemerkt, voor eerst, dat het niet
waarfchynlyk is, dat Paulus liet woord eerst als
een paifivum, en dan als een medium genomen hebbe;
maar ten tweéde , deeze verklaring zoet tegen de fpraakkundige woordvoeging zyn,in de tweede ftelling; dewyl,
indien de Apostel het oogmerk gehad had om dit te zeggen, by had moeten íchryven, of YD Yde Od EekWEVO,, of nog
duidelyker r. Y e e tci ¢fdrEettwFv v zo ara,. Doch hoe gegrond
deeze aanmerkingen tegen Grotius verklaring zyn, zoo
min kan ik my by die geenen voegen , volgens welke de
tweede (telling zeggen zonde : liet geen verlicht wordt,
dat zelve fchynt, dat licht; want deeze (telling is, alge.
ineen opgevat wordende, onwaar. Men moet derhalven,
wanneer men het harde en gedwongen deezer uitleggingen
voelt, dezelve verlaten en voor de gezegdens andere onderwerpen aannemen. Voor eerst dan merk ik aan, dat
liet onzydig gellagt der naamwoorden even zoo wel per..
foonen als eigenfchappen of handelingen pleeg te berekenen. Tx is zeer dikwils even zoo veel als o,
in Paulus fchriften vind men zeer veele voorbeelden. Even
-dus is liet gelegen, met de deelwoorden EAEYxa,«EVZ en
^drE Q awE.a, welke even zoo goed perzoonen ElEY 10uEYY$,
en ^d^E c ^w Er^s als voorwerpen betekenen kunnen (*).

Ten

(*) Eene foortge'yke aanmerking had de Eerwaarde Granger
alvoorens reeds aen de hand

gegeven

,

niet betrekking

tot de

zelfflandige woorden duisternis en licht. ,. Exero % duisternis
„ en Da licht zyn ," zegt hv, „ namen der verschillende hoedanigheden ,die daarmede beteekend zyn; naar beteekenen
ook, volgens .de gewoonte van het Hebreeuwsch fpraakge.
„ bruik, welke het Grieksch volgt, die geenen, welken dee_
„ ze verfchillende hoedanigheden toegekend worden. Duis„ sernis zyn verduisterde menfchen, welken geen kennis der
waare wysheid hebben; licht integendeel de geenen, welke
verlicht zyn , en de weldaadige en wyze leere van Jezus
„

Godsdienst volgen."

-
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Ten tweeden onderl}el ik, dat uien de woorden des Apostels de betekeuisfeu moet laten behouden, welke zy naar
het fpraakgebruik hebben , waarby ik alleen dit nog voc ge, dat niet alleen die geenen betekent, welke werkelyk beftraft of te regt gewezen worden , maar ook
die Beene welke te regt gebragt moeten worden; even gelyk , Ct„7o«t niet alleen betekent verlicht of onderwezen
worden, maar ook verlicht moeten worden. Dit alles, als
onbetwistbaar vooronderlleld zynde, is de mening des
Apostels deeze : Lhant alle die geenen , ,vele beliraft, of
„

tot erkentenis van de fch;indlykheid hunner ondeu ;den gebragt
zullen worden moeten van het licht , dat is van hen die ver
verlicht worden. Want die zelf verlicht is , moet-lichtzyn,
een licht zyn, dat is te zeggen, by moet anderen weder
verlichten, of een licht voor anderen worden. ;Iet is
klaar hoe gemaklyk, en tevens hoe gepast deeze uitlegging
voor het geheele verband van des Apostels voortlellingen
gy. Volgens dezelve volgen zy dus op elkander: neemt
geen deel aan de íchadelyke werken der verduisterde of
onweeteude en dwaaze menfchen, beflraft ze veel meer;
brengze tot erkentenis van derzelver affchuwelykheid.
Het is waar, hunne ondeugende werken zyn zoo geheld,
dat men zig fchaamen moet, tlegts daarvan te 1jpreeken. Maar
die geenen , welke te regt gebragt of bef}raft zullen moor den , moeten van het licht, of van die geenen, die ver
rechte kennis der waarheid hebben, ver-lichtzyn,ofde
of geleerd worden, welken afkeer hunne werken ver -licht
verlicht is moet ook voor anderen een-dien:wat
licht zyp, of zyne kundigheid daartoe aanwenden, dat
ook anderen verlicht mogen worden. Hoe onder(leunt en
bewyst in deeze reeks van gedagten de eene voorítelling de
ander niet? Le(raft, verbetert de ondeugdzaamen ; de grond
is: ondeugende, verduisterde menfchen kunnen, moeten
van de geenen, die zelf verlicht zyn, verbeterd worden.
En waarop grond zig dit? Daarop, dat men verlicht is ,
.en verpligting heeft, om zyne betere kundigheid voor auderen tot hunne verlichting aan te wenden."
Onze Uitlegger, die leiding volgende , befchouwt dan
ook het daermede verbonden veertiende vers als eerie
toepasfing, waerin de Apostel verklaert, wat dan mi een
ieder, die hier van overtuigd is, werklyk doet en doen
moet. Daerom zegt lay, te weten die verlicht is, en als
zodanig een zyn plicht betracht , de verduisterde menfcheti vermanende, ontivaek , gy die f aept, fta op van de
Rr
do,

568 J. A. CRAMER, OVER DEN 13RIEF AAN DE EPHESIORS.

dooden , op dat Christus u moge verlichten. Men is 't onder
de Schriftverklaerders niet eens , waerop de uitdrukking
zegt by , feet; di Eerwaerde Cramer brengt dezelve tot
een verlichten, waervan zo even gewag gemaekt is, als
hadde de Apostel gefchreven , á`áo ac r e, U o evE^,8 g eyoS, daerom zegt een verlichte; en by neemt dan deze woorden in
een plichtvermanenden zin ; zo dat de zin zy; daerom
moet een ieder ulieder, die verlicht is, zodanige ver
vermanende , zeggen: Ontwaak, enz.-duistermnfch
Leerreden ter inwyding van de Nieuwe Kerk te Solwert;
en tevens ter bevestiging van den [Fel Eerw. Zeer Gel.
Heer A. G. MEDER, tot Evangelie-Dienaar in de Gemeinten te Solwert en Mei-jam. Uitgefprooken den 29 vaii
Wiedemaand 1783. Door OT TO HENDRIK SWAM, Kerk -

leeraar te Tjamsweer. Te Groningen, by J. Bolt en P.
Doekema, 1783. Behalven cie Bylagen, 57 blaaz. in gr.
octavo.

den tytel dezer Leerreden is ter1 and kennelyk, by
Uitwelke
plechtige gelegenheid dezelve uitgefproken zy;

en de Eerwaerde Swam heeft dezelve op zodanig ene wyze ingericht, dat ze eigenaertig aen die zamenloopende
omítandigheden beantwoorde. Een gedeelte van 's Heren
antwoord op Salomo's fmeekbede , by de inwyding van den
Tempel, a Chron. VII. in , 15 , i6, verftrekt hem tot
een Tekst, dien by kortlyk toelicht en uitbreid, Hierop
overgaende tot zyn byzonder doelwit, geeft by een beknopt verslag van de aenvanglyke verkondiging , de latere
befmetting, en de volgende hervorming der Christelyke
Leere , zo in de Oorlanden , als te Solwert. In dit
verlag , en enige daerby gevoegde aentekeningen, vind
men nog al etlyke gefchiedkundige byzonderheden des
aengaende, vooral met betrekking tot het I{erkgebouw te
Solwert, die door nevensgaende bylagen nog nader bevestigd en opgehelderd worden. Verder hecht by
hier aen wel ingerichte Vermaningen , Aenfpraken en Zegenwenfchen , die zeer gepast en nadruklyk opgefteld zyn.
Onder anderen is zyne Aenfpraek aen den Eerwaerden
Neder ons zo wel voorgekomen , dat wy 't niet ondienílig agten , een gedeelte daervan hier plaets te geven , 't
welk bepaeldlylc zyn opzicht heeft op liet prediken. Een
voorhel van die natuur is niet alleen nuttig voor hun die

pre.

0. II. SWAM, LEERREDEN.

569

prediken, maer ook voor hun , die 't prediken hooren,
om hen te leeren opmerken wat zy in ene Predikatie
behooren te verwachten.
„ Laat het, (dus vangt de i+.erwaer,le Swam dit voor
Laat het U niet oin 't even zyn, wat gy ver-flean,)
indien gy maar de uuren vervult, die tot precli--handelt,
ken getchikt zyn; tsaar bevlytig U zulke zaaken uit te
kiezen; welke gy oordeelt, dat voor uwe hoorers van het
meeste nut en !lichting konnen zyn. Denk attyd , dat
gy tot fchepzelen flnreela , die op de grenzen der eeuwig
gebruik daarom de kortelyke tydltiupen-heidfl.an;
van gemeinfchaplyke Uodsdienstoef enin e tot het ontvouwen, toepasfèn en aandringen van de noodigíle waarheden; en zoek hun dezelve zoo klaar en vatbaar te maaken, als, behoudens Benen behoorlyken ftyl, doenlyk is.
Vliedt allen onnoodigen omflag van woorden en zaaken
over hoop te haalen , om een min kundigen toehoorer ,
---- gelyk toch de meesten zyn, die hier voor ons ver
niet te verbysteren, en hem , by het uit-fchyne,—
kerk, te doen betuigen, dat by den voorleezer-gander
beter vertond dan den Predikheer. Schaam U niet, Benige dagen tot het opftellen uwer redevoeringen te betl:eeden. (loud Reeds in 't oog, dat de meesten onzer
hoorderen eenvouwdigen zyn, welken wy door cenvouwdige , doch duidelyke bewyzen, redekundig uit de fchrift
gehaald, het verfland moeten openen en den wil overbuigen. Verkondig, en ontwikkel hun, voor en boven alles, het grootmachtig werk der eeuwig-verbaazende
verlostang, — het middenpunt van het Evangelie, —
den inhoud van het Bybelwoord. Toon hun de redenen
van erkentenis, toef'emming en verplichting. Tracht hun
xiiis'rus — den gekruisten -- voer oogeu te fellen, rn
zyne noodzaakelykheid en dierbaarheid , in zyne fchoonheid en beminnelykheid; hoe de zaligheid is in geenen
anderen, hoe By alleen de weg, de waarheid en het
leeven is — de eenig onontbeerlyke — de eenig alge
Heiland voor doemwaardigen. Biedt Hem,-noegzam
met gepaste redenen van overtuiging, aan elk aan, —
als Profeet, die door zyn woord en Geest ons verland
verlicht, als Priester, in wiens zoenbloed eene
volmaakte gerechtigheid te vinden is, — en als den eeuwigen Koning, wiens voorfchriften van deugd en heiligheld men noodwendig moet opvolgen , byaldien men,
hier en hier namaals, zal gelukkig worden. Verbind dus
met
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met de geloofsleer de leer der zeden , op dat uwe hoorers
ontdekken , dat de plicht eenes Iiristens geenszins hierin
gelegen zy, dat men flechts geloove , een begenadigd
mensch te zyn , en dat men erkenne, zyne gelukkige
ftaatsverandering aan God verfchuldigd te weezen, geene
vermogens te bezitten oni iets te doen, en het dus enkel
— gelyk men goed vindt te fpreeken — op de genade
heeft te laaten vlotten en dryven. Ilet prediken van zulk
een lydelyk Christendom moge , by den aanvang der Kerkherforming, aan zommigen, noodzaakelyk gefcheenen hebben, om de verpestende dooling van de verdienstelykheid
der goede werken uit te roeijen ; maar wy beleeven nu andere tyden — tyden , waarin de ongodistery, de zorgeloosheid en het waangeloof maar al te veel velds gewonnen
hebben, en in welke wy verplicht zyn, de Evangelifche belyders met allen ernst en yver te onderrichten, dat niemand,
zonder de betrachting van goede werken , ooit in den hemel komen, of immer in het goede van Gods itverkoorenen
deden zal. Anders handelende, mogt gy u misfchien de
toejuiching der menigte — de laagfte belooning voor een
rechtfchaapen Evangelie-dienaar — bezorgen; liet zoude
IJ echter nimmer de goedkeuring des 1 Zemels doen erlangen (*). Schroom dan niet, de Kristelyke zedenlichten,
by elke gepaste gelegenheid, in te fcherhen ; zonder U iets
ter wereld te bekreunen aan den niets beduidenden naam
van Wet- en Plichtprediker. Wier door alleen maakt men
redelylke menfchen tot goede Kristenen, en tot bekwaame.
burgers van deze, en van de toekomende wereld. En
dit, — dit moet toch liet voornaam[le oogmerk onzer
Leerredenen zyn. Eu om dit oogmerk des te beter te bereiken, moet gy U naar- desa verfchillenden ftaat en toeftand
uwer hoorderes fchikken — onderfcheid maakende. Ydele
Wereldminnaars, ongeloovige en zorgelooze zondaars moet
gy uit hunnen doodflaap trachten op te wekken, door
bun, niet de grievendae met de treífendite en doordrin•
gendtle taal, voor oogen te houden, aan den eersen kant,
de fchardelykheid, het Godönteerende, en de eeuwige
,rampzalige gevolgen van hun be {laan; terwyl gy hun.,
aan de andere zyde, moet aanwyzen de betaamelyl:hcid ;
de aanminnigheid en de eeuwig- zalige uitkoml}en van den
weg
(*) l\lcn leeze dit breedvoeriger in het allervoortref e&vkst
Zestal vara Kerkl. Redenv. van mncn ht»gstwaardigen Leermester P. CUE V LLicn. bl. 38, en 82 zant. .
-
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weg des geloofs en der bekeeringe: om, ware het moge
verharde grendelen hunner harten te verbreeken,-lyk,de
het Evangelie ingang by hen te doen vinden, en hen als
een buit van den rand der helle weg te rukken. Laat
daartoe uwe vermaaningen niet flechts verzeld gaan met
de klemmend['e drangredenen , ontleend van de kortf'condigheid hunnes verblyfs in doezen that van beproeving,
en van de onzekerheid hunner tfierfuure; maar paar by
dezelve ook de vriendelykfte, de vuurigí }e en hartelykfte
fmeekingen, hen biddende als of God door U bath, by
alles, wat hun dierbaar is in den tyd, wat hun kostelyk
en ontzachlyk is in de eeuwigheid, om toch, zonder
uiffiel, van hun voorgaand gedrag affland te doen, beroniw te toonen, en zich door een oprecht geloof in
IiRISTtYS met God te laaten verzoenen. Leg aan
Schoonfchynende Huichelaaren, en aan bloote naam-Kristenen, hunne valfche gronden open. Doe aan Bekommerden over hunne behoudenis, die zich , uit een
vernederend gevoel van fcbuld cn onwaardigheid voor
God verootmoedigen, woorden an genade en heil hooren.
Waarfchouw hen, om toch niet ontrouw te worden,
aan hunne overtuigingen , en zich niet weder gerust te
hellen, voor dat zy door eene waarachtige geloofsgemeinfchap met den Verbondsmiddelaar vereenigd zyn. Leer
hen alle tegenkantingen der natuur beflryden, en het ongeloof overwinnen. Geef hun de middelen aan de hand.
Leid en betlicr lien op den regten weg. En, eindelyk, tracht ook daar naar te than om een •medewerker
der blydfchap van ehova's volk te zyn. Spreek naar het
hart van _7erufalem. Word nimmer niet meer vuurigheid
des geestes aangedaan, dan wanneer gy hen, die in duisternis zyn , moogt verlichten ; wanneer gy treurigen ver
afgedwaalden op het regie fpoor geleiden, ver--trosen,
flaauwden en moedeloozen verkwikken en opwekken moogt,
om hen allen wyzer en beter te maaken , en hun het geloof en de Godsvrucht dieper te doen inwortelen. Zoek
hen, volgens de grondbeginzelen van het eeuwig Evangelie , beftendig aan te fpooren , om zich door gebeden en
fineekingen naby hun Hoofd en Fleer te houden; en op
hunne hoede te zyn tegen hunne heilsvyanden, die hen nog
gedunrig van achter Hem zoeken af te trekken, en hen in
twyífelin gen , in moedeloosheid, in verdachthouding van
hunnen that poogen neer te florten. Breng hun veel de
heerlykheden en voorrechten van hunnen gelukkigen genade-
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deftaat vooroogen, en hunne (Inure verplichting, om met
een deugdzaam en Godverheerlykend gedrag te beantwoorden aan den zeldzaamen íchakel van de dierbaare
weldaaden, aan hun beweezen en gefchonken. Wys hen
ten dien einde op de milde I}roomen der genade -gaaven
des heiligen Geestes, die de noodige bekwaamheid fchenken tot het volbrengen van den ganfchen trein van beval
deugden. En doe alle uwe gel^hiktheid-ligenKrstyk
--- alle uwe zeggeuskracht — alle uwe beweeglykheid -famenvloeijen , om heil in allerlei omilandihheden te hernoedigen, en hen, ter hunner vertroostinge in nood en (lood,
te doen flaroogen op die gelukzalige verblyfplaatzen , in
welke, op de voorlichting van liet Goddelyk getuigenis, liet
geloof, de Godsvrucht en deugdzaamheid van alle getrouwe Kristenen met onverwelkb're eere, blydfchap en geluk
beloond en bekroond zullen worden. - Dit zy de
hoofdinhoud van uw prediken. En, om in dit een en ander des te gelukkiger te ilaagen , moet 'er een vuur en eene
levendigheid zyn in U zelven. Gy moet de taal der hartstochten i} reeken , gepaard niet eene aandoenlyke deelneeflung in her gezegde. Vermyd echter alle gedwongene ge
alle geveinsde vcrtooningen van niedelyden, alle-barden,
zuchtingen uit gewoonte, en het kermend gelleen in de
ftemme. Spreek, zoo als de natuur U geleerd heeft. En
bedien U, overeenkomílig den verheven aart der zaake,
zoo min van eenen laagen en ílordigen fpreektrant, als van
eenen ydel hoogdraavenheid. Voer, als een rechtgeaart
Bybeltolk, eene mannelyke en deftige taal."
Verhandeling over liet Zaligmakend Geloof , door P. HEB1AN , Lid der Hervormde Gemeente te 4o Herdam. Te
/imllerdam, by D en J. Tol, 1783. In gr. oEtavo,
77 bladz.
.

aeueengefchakelde ontvouwing van het Zaligma
E ne welGeloof
, naer 't gewoone Leerbegrip der Kerke ,-kend

aen welke Broeder Heman nog enige aanmerkingen hecht,
zo over het verwaerloozen of minachten, als het te hoog
fehatten en verkeerd befchouwen, van verftandlyke kennis , als mede over 't gebruiken van zommige fpreekwyzen , met betrekking tot de werkzaamheid van 't geloof.
------ Zie hier ene zyner leerzame onderrichtingen, welke by den zodauigen geeft, die, onder den fchyn van
ne-
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nederigheid, en onder voorwendzel van eenvoudig te han
zich toegeven aen traegheid en nalatigheid in de-deln,
beoefening van de kennis der waerheid, naer de vatbaerheid en de gelegenheden, welken zy bezitten.
„ Dit toch maakt, zegt hy, den arbeid van Gods ge
Knechten, om ons verpand en hart te verlichten-trouwe
en te verbeteren , veelal vrugteloos ; dit tl elt ons bloot
voor zo veele duisterheden en verwarde begrippen omtrent
zaken , die, behoorlyk onderfcheiden , dikwerf allerduidelijkst zijn ; ja dat veele broederverfchillen , voorbaarige
oordeelvellingen en misduidingen , veelal uit onkunde en
misverftand ontifaan, wordt door de ervaring maar al te
veel bevestigd. Hoe dikwerf, bij voorbeeld, hoort men,
bij gebrek van kennis en oplettendheid, een godzalige
klagen over deeze en geene Leerrede, om dat in dezelve
van Christus , 't geloof in hem, de belofte van genade,
enz.: zo letterlyk, regtftreeks en geduurig niet gefproken
wierd, als, naar zijne gedachten , moest gefchieden ; —
of 'er wierd te veel op pligten en niet genoeg op 't geloof, of te veel op 't geloof en niet genoeg op de phgten aangedrongen, of op deeze en geene byzonderheid te
lang gettaan, en wat dies meer is; daar intusfchen
alle zulke oordeelvellingen, doorgaands enkel ontt'aan uit
verkeerde begrippen, die men van 't gelorf,, genade, wet,
euangelie , en andere Leerflukken, heeft ; en niet genoeg
onder 't oog houdt de nauwe betrekking in welke alle de
waarheden tot elkander {taan: zo dat 'er geen WET zonder EUANGELIE, noch EVANGELIE zonder WET; en geen
GELOOF zonder BEKEERING, noch BEKEER ING zonder GELooF kan begreepen worden; gelijk ook, dat men geloof,
bekeering, wet, genade, enz. of deeze en geene bijzonderheid of eigenfchap van die in 't afgetrokkene befchouwende , al liet andere als daar toe onaffcheidelijk behoorende moet onderfiellen ; en dat derhalve een Leeraar,
overeenkomílig den aard zijner floffe , en het verband
waarin die voorkomt , over deeze of geese byzonderheid
fpreekende, onmogelijk altoos zo regtílreeks en letterlijk
over 't geloof, of euangelie, of pligten, enz. kan handelen , of alles in ééne Leerrede kan afdoen; — en
eindelijk , dat de hoofdfom van alle leeringen en vermaaningen , die uit de behandelde waarheden getrokken worden , daarop altoos uitloopen : bekeert u , en gelooft het
euangelie: zo dat elke vermaning tot Geloof de Godzaligheid ,
,
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held, als deszelfs gevolg, en tot Godzaligheid , of de
pligten die te betrapten zijn, het Geloof, als deszelfs beginfel en wortel, onderilelt."
Perhandeling van den Heidelberg/clien Cat_ chismus door twee
Godgeleerden. No. ' 3. en 4. Te Utrecht , by S. de
Waal, en G. v. d. J3rink, Jansz. 1783. In . gr. octavo, 66 bladz.
,

en vervolgt hier mede, naar het onlangs voorgeflelde
MPlan
(*), de verklaring van den Heidelbergfchen Cate-

chismus; en de arbeid dier Godgeleerden giet, op dezelfde
wyze, als wy toen gemeld hebben, voort. De ophelderende ontvouwing beantwoord aen de vereischte nauwkeurigheid in 't behandelen der zaken en fpreekwyzen, gelyk
ook de toepasfingen aen den gevorderden nadruk van voor
-fteln.
j7erhandeLng over de Godheid van onzen Heere Jesus CHRISTus, door J. ABBADIE, Domdeken van Killalew in ier land. Uit liet Fransch vertaald , en verrykt met twee
Aai,hangzels, deels uit de Hoogduitfche Verhandeling over
de Godheid van CHRISTUS, door den Hoogleeraar G. F.
SELLEit ; deels uit de verbeterde Engelfche 17ertaalinge
der Veihandelinge van ABBADIE ,door den Heer ABRAHAM
BOOTLI , Predikant te Londen, bezorgd. Twee Deelen.
Te Utrecht , by G. T. v. Paddenburg, 1783. In octavo.

oor de Verhandeling van den Eerwaerden f bbadie
D
met deze Aanhangzels , te vermeerderen, verleent men
ons ene

vry volledige verzameling van de verfchillende
leer- en denkwyze der Godgeleerden over het Leerhuk
der Godheid van onzen Heere Jesus ei-misrus , zo in
vroegere als latere dagen; met aenvoering der bewyzen,
welken dienen om het heer(cheude begrip der Christen-Kerke desaengaende te bevestigen. Zy, die nog niet genoeg ervaren zyn in de verfchillen daeromtrent, of begecrig
zyn om dit Stuk nader te onderzoeken, kunnen hierin ene
volkorren voldoening vinden; en ze zullen zich, na liet
oor(*) Zie boven, bl. 405.
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oordeelkundige doorbladeren van het zelve , vertrouwen
we, gereedlyk, vereenigen met de flotaenmerking van den
Hoogleeraer Seiler 4 op de Schriften der Oude Kerkleera>
ren, deswegens , dat ook op vele latere Schriften wel overgebragt mag worden. „ Dat men, naamlijk , dewijl 'er
„ onder de oudite en meest beroemde Kerkleeraars eene
zo groote verfchéidenheid, in de verklaaring der inwen„ dige betrekking der Goddelijke Perfoonen, te vinden is;
3r en zij zelven tot zo veele verkeerde voorftellingen om„ trent dit leerftuk vervallen zijn; dat het dus ten niter,, íte billijk en betaamlijk is, om in de verklaaring dee., zer groote, gewigtige en aanbiddelijke verborgenheid
, met alle mooglijke omzigtigheid, behoedzaamheid eri
„ eerbied te werk te gaan."

Eedendaagfclie oefenende Heelkunde. Door D. VAN CES.
,sCHER, Heelmeester te 4mferdam, en Lid van verfchelden Genootfchappen. IIIde Deels ijle Stuk. Te /Im fierdam, by de Wed. J. D611, 1783. In gr. rato. tao bladz
e Heer van Gesfcher behoort niet tot dat flag van
D
Geleerden, die zomtyds met ongelooflyken y ver eene
zaak beginnen, maar ook even zo fchielyk in hun voor=

neemen verflaauwen ; of ('t welk nog erger is) den begonnen arbeid flaaken , zo dra zy in de loopbaan hunner
letterbèzigheden eene gunflige gelegenheid vinden om roem
te verwerven. Onaangezien de menigvuldige Beroepsbezigbeden , gaat de werkzaame van Gesfcher voort 3
om zyne begonnen taak te volenden, en ons eerlan g een
volledig Werk over de Heelkunde te leveren. — In dit
Derde Deel zal de Schryver, volgens het gemaakt ontwerp, de Heelkundige Konstbewerking verhandelen, en
wel in het eerfte lid de algemeene, en in het tweede lid
de byzondere , Konstbewerkinge. — In het Stuk g dat wy
thans voor ons hebben, befchouwt de geleerde Schryver
de Heelkundige Konstbewerking in liet algemeen , en hang
delf in Vyftien byzondere Hoofddeelen over de Aderlaating, het Koppen, de Blaardragten, de Etterdragten, de
Inkervingen, het openen der Ettergezwellen, liet wegneemen van Beursgezwellen, de Hegtingen, de Wryvingeii,
liet Ele trifeeren , de Brandingen , de Infpuitingen , het zet;
ten van Bloedzuigers, de onderfchepping der Slagkdereli,
en de afzetting der Ledemaaten. Alle deeze oiiderwerpct!
V +DEELS ALG. LE tT. NO 14a
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worden hier kort, dog tevens zo duidelyk en zo volledig,
voorgefteld, dat zy, die niet in de gelegenheid zyn zig
Benen genoegzaamen voorraad van Heelkundige Doeken te
verzamelen , of geen tyd hebben zo vei Heelkundige
Werken te leezen, hier, met een opflag van het oog, alles
vinden, wat men, in vroegere en laatgre tyden , over ieder
deezer Konstbewerking in 't byzonder gedagt of gefchreven
heeft. --- Gus betlek laat niet toe, om ons in byzonderheden° in te laaten: ook oordeelen wy alle aanpryzing
van dit Werk overtollig.

Tafereel der Algemeene Gefchiedenisfe van de Pereenigde
Nederlanden , gevolgd naar 't Fransch van den Heere
A. M. CERISIER. Tlyfde Deels , Tweede Stuk. Te
Utrecht, by B. Wild. In gr. octavo, 272 bladz.
n het Stuk deezes Tafereels , 't welk thans voor ons
ligt , ontmoeten wy MAURITS, daar by de Steden en
Edelen aan zich, onderwerpt, — een verflag van het
voorgevallene op de Synode te Dordrecht, — de Regtspleeging der Gevangen Heeren, — den dood van OLhet lot der andere StaatsgevanDENBA[tNEVELD,
Wy zien MAURITS liet Stadhottderfchap
genen,
van Groningen , de Ommelanden , en Drenthe in handen
krygen, — de Re-monfranten ten lande als ballingen uit - het Helfand eindigen, .en MAURITS, wewyken,
de zamenzweering des Zooder in de wapenen,
nen van OLDENBARNEVELD, tegen hem gefineed,
en het Sterfbedde van - dien Vorst.
Voorts een
keurlyk verflag van het Staatsbeftuur, de Geldmiddelen,
de Krygsmagt , --- van den voortgang der Oost- en
Westindifche Mcvtfchappyen, --- van den Godsdienst, de
Zeden, de Kunílen, Weetcnfchappen en 'Ontdekkingen
gepaard met een Leevensberigt van eenige vermaardfle
Mannen in dit Tydvak. Meermaalen hebben wy, dit
Werk aankondigende , opgemerkt , dat de Schryver en
Naavolger dt► idelyk Beguníligers en Voorílanders wren
der Vryheid in Burgerlfaat en Godsdienst. Dit alleen is
genoeg om elk te doen opmaaken uit welk een oogpunt
deeze gewigtige Gebeurtenisfen hier befchouwd woorden.
't Lust ons thans 'er niets uit over te neemen dan twee
Charaéterfchetzen an twee Heofdperfoonadiën, OLDENIIARNEVELD en DIAURITS.
Het
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iet deerlyk uiteinde des Gryzen Staatsmans befchreeven hebbende , vaart de Gefchiedenis , te rug ziende op
zyne verdienflen,, in deezer voege voort. „ In de daad,
welk een Man was hier opgeofferd ! Behoorden de Staar
ten van Holland zich niet te fchaamen , dat zy een Staats
hun drie- en veertig jaaren gediend halt ,-dienar,
dus lieten fn+eeven. Met welk een gelaad konden zy de
Registers dier jaaren opfiaan ? Registers, die hun toonden , dat by de ziel geweest wss van alle hunne raadla,gen; dat, zonder hem, het Gemeenebest de gevaaren van
een volQaagen ondergang , naa den dood van. wlt,LEM
z t. v I, niet zou ontkomen weezen. De invloed, dien
oLDENBARNEVELD toen verkreeg,' bewerkte de verheffing
van NAURJTS , die niet alleen aan hem te danken hadt
zyne verheffung aan 't hoofd van den Staat en van het
Leger;_ maar ook dat by de langen der Fngelfchen, tegen
zyne vryheid , en misfchien tegen ayn leeven., ontkwam.
Zonder zyn fchrander doorzigt, en beleid, was het Gemeenebest de flinkfche treeken en • geweldige aanlagen van
een eerzugtigen en onrustigen LEICESTER niet ontkomen ,
noch de verdeeldheden en volks-opfchuddingen, door de
Engelfclje Party verwekt , gelukkig ontworfleld. Door
zyne wysheid en fchrander vernuft werden de beginzels
des Bondgenootfchaps, en de Regten en Waardigheden
der onderfcheidene Gewesten op waare beginzels gebouwd,
en op eert vasten grondflag gevestigd. Alle de verrigtingen , Verbintenisfen , Verdragen, en gewigtige Volvoe-ringen, die , naderhand, zo veel magts en luisters aart
't Getneenebest hebben bygezet , hadt men , grootendeels , dank te weeten aan zynen invloed op de Staats
bekwaamheid in buitenlandfclie Onderhande--zaken
lingen. Op zyne talenten en begaafdheid verarouwde men
zc zeer , dat men , in verfcheide Gezantfchappen , tot
welken by gebruikt wierd, , alles aan zyn oordeel overliet. Koningen en Vorften, die hem aanzagen als den
Rads- en Leidsman des Gemeenebests, vereerden hein
met de llreelendite Brieven : zy vervoegden zich iw 't
byzonder tot hem, hunne Afgezanten belastende , zie
Vriendfchap te zoeken (*). Zyn aanzien , gegrond op
de grootheid en menigte zyner dienften, was niet minder
by de andere Gewesten , dan in Holland. fly was do
dryfveer, die 't geheele Werktuig der Itegeeringe aan den
gar.
() OLDENBARNFVELD'S Eer verdeedigd. W. 98—. -I iQ.
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gang hielp , en alle zaaken gingen door zyne handen ;
derwyze, dat , geduurende zyne Ziekte , in den jaar e
MDCxVI, en toen hy gevangen zat, de Staat, gelyk
CAnLaTON het uitdrukt, door eene foort van flaapziekte
fcl^een bevangen (*).
„Onder éénhoofdige Regeeringen kan men zulk eenen
veelvermogenden invloed krygen , door gunst en kuipery;
maar OL1ENBARNEVELD verhief zich in de onrustige beginzelen van een opkomend Gemeenebest , in een dier
hachlyke tydsgewrichten van eenen Staat, waar in de
Characters en bekwaamheden zich ontwikkelen , en van
zelve die plaats krygen, welke hun toekomt. Fly bezat
een kloek en verheven vernuft, een diep doordringend
en welwikkend oordeel , eene groote maate van voor
bekwaamheid , om de kun{Ienaaryen-zigthed,m
van anderen te ontdekken , en de boozen te doen vallen
in de eigene 11rikken , voor anderen gefpannen. Nimmer verzuimde hy, zich van gunftige voorkomende gelegenheden te bedienen ; en dikwyls deedt hy ze gebooren worden. Met regt zag men hem aan voor den
grootoen Staatsman van zynen tyd. Stelde tien hem
vreemde en netelige vraagftukken voor, hy voegde by de
gereedheid, om voor de vuist voldoende antwoorden te
geeven, eene tegenwoordigheid van geest, en eene openhartigheid , die alle verdere wederfpraak afweerde. Hy
was befchonken met de zeldzaame begaafdheid , welke
de Kunst alleen kan volmaaken , indien de Natuur ze
gegeeven heeft, de begaafdheid, om zich op flaande v( et
zeer gelukkig uit te drukken: een vermogen varr oneindigen dienst in een Vry Land. Hy fcheen de cieraaden
der welfpreekenheid te verfmaaden ; doch zyn taal was
recht gefchikr om ) vertrouwen te winnen : alles was natuurlyk, eenvoudig, deftig, kragtig en nauwkeurig. Niemand wist de zaaken met meer werkzaamen yver, vaar
te zetten. Hy fcheen-dighenflavstd,or
een dier Geesten, door de Natuur gevormd , om anderen te beltuuren. In de Staatsvergaderingen bezat by de
kunst om de redenen zeer nauwkeurig te wikken en te
weegen; en de verdeelde f1em men , met zo veel gem aatigdheids , tot één te brengen , dat by elk bragt werwaards
by wilde.
„Geen tegenfpraak bykans bejegende hem, dan toen, in
,

de

(*) Negoz. de CARLS FON.
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de laatfte jaaren zyns leevens, eene Party van Heerschzugtigen en Onrustigen zich gevormd hadt; voor dien
was zyne onkreukbaare opregtheid en doordringende
fchranderheid lastig. Dewyl by niets bedoelde dan bet
welweezen en de Eer zyns Vaderlands , de bewaaring -der
Vryheid, de verdeediging van de Regten der Gewesten en
der Steden, was by onverzettelyk tegen alles, wat deeze
dierbaare panden kon frhaden. Men kloet die fiere onbuigzaamheid, welke een der grondtrekken van zyn charatler uitmaakte , die zyne Vyanden , en ook zomtyds
zyne Vrienden , Hoogmoed en Styfzinnigheid noemden ,
voor eene dier gelukkige gaven aanmerken, waar door hy
een tweeden grondlegger werd van het Gemeenebest. Die
onbuigzaamheid behieldt by tot den dood toe; dewyl hy
altoos bezield geweest was door de zuivert'e Vaderlands
eigen aart niet kon ont--liefd,nbykragtvz
veinzen. Alle Menfchen kruinen , by vlaagen , moed betoonen, 'er zyn alleen beweegmiddelen nondig om hun op
te wekken ; maar die onwrikbaare ftandvastigheid , welke
in alle gelegenheden flaande blyft, bedreigingen en ftraffen verfmaadt , zonder vrees het fchavot betreedt , de
Dwinglandy flout onder de oogen ziet, is een bevestigend
zegel der Deugd, en een niet verdenkbaar teken van Onfchuld (*) ! "
Wy kunnen onzen Schryver niet volgen in het onder
tegen deezen Staatsman inge--zoekdrhfculign
bragt: alleen tekenen wy nog aan de merkwaardige woorden in do Refolutien van .Holland, op den dag wanneer
men een leeven , in 's Lands dienst afgefloofd , door
Ileuls handen deedt eindigen : daar wordt by befchreven
als Een Man van grooten bedryve , befoigne en direEtie,
ja fingulier in alles, Die iaat zie toe dat hy niet valle ,
en zy GOD zyne Ziele genadig 1 Amen (t).
By het overlyden van MAURITS, de flerke verzekering
van zyne Zalige Verryzenisfe uit den mond van BoGERvIAN vermeld hebbende , merkt onze Gefchiedfchryver
op. „ liet flaat den Gefchiedfchryver, het (laat 3iiemand
vry , hier over zo beflisfend te fpreeken. De Gefcbiedkunde befchouwt en beoordeelt hunne daaden, En, indien
(*) Avsratr. Art. Maurice, .l^arneveld en 4arfe,u. Uitenbo
aarda Leeven. XV. 300. 305. BRANDT, Regtspl. bl. 246, 247
(f) Refol. .Flotl. I619. bi> 102.
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dien OLDENBARNEVELD onverdiend liet Íchavot betradt ,
indien (le mini.ielen , om hem van kant te helpen , ver
relt en geweldenaaryen waren , kan zy-kragtinev
DIAoirrs niet regtvaardigen. 't ^V,as de Godsdienst ontecren , te beweeren , dat deeze blykbaar onregt en dwing

wettigde. 't Is dicii eere geeven , wan--land[che
neer men de gevcnsde Heerschzugt het masker , waar
me,le 'y zic , zoekt te dekken, afligt , en deeze in alle
liaare af1ch vciyk hei_ i voorfielt. Dit is van zo veel te
^neér gewigts, daar men grond heeft om te denken, dat
)IAIJLLITS nooit zynen roem dusdanig zou bezwallykt hebben , indien cerlooze Vleijers, en doldriftige Godgeleerden, hein niet hadden aaiigeraaden den Godsdienst in 't
fpel te brengen, als een bekwaam voorwendzel, om zyne
oogmerken te regtvaardigen , en te gemaklyker door te
zetten (*). De vrees voor fchande, een der fterkfte wederhoudende teugelen der geenen , die in hoogheid gezeten zyn , zou de Heerschzugt, hem natuurlyk eigen, bedwongen hebben. Deeze overmeesterende drift vervoerde
hem , die eeuen vuurigen en oploopenden aart bezat , en
door de ruwheid van het Krygsmans leeven no bet aan
Niets kon zyne-gezt,odvranfleuit(.
gevoeligheid, omtrent de zodanigen, die zyne ontwerpen
dwarsboomden , maatigen. De Wraak- of Heerschzugt,
door de bepaalingen des Staatsbefluurs beperkt, bragten
in een hart , voorheen tot bruskheid toe vry, ontveiuzing voort en huichelaary, gepaard met wreedheid (t).
„ Men hebbe , over zulks, zich niet te verwonderen , dat
nsn;rl,iTs, in 't laatst zyns lcevens, fomber, agterdogtig,
wraakzugtig en haatdraagend werd, en zo jalours op ryn
bezag , dat een raad , van cie Staaten komende , alleen
daarom van leem verworpen werd. Op zekeren dag ver
zich hunne Afgevaardigden, op de onderdanigfle-voegdn
wyze, by hem, om zyne bevelen te verzoeken, tot het
volvoeren van een zekeren aanlag. Doet, (prak hy, op
een norfchen en Laconifcherc toon, wat gy gilt , wat my
-

betreft, ik wil niet (S)."

Naa het bybrengen eeniger baaltjes van zyne I Iebzugt
-

ea

) `t 2Vut der Stad1. Regeerin . bl. 144. 147.
(t) Mem. de cuicua. Introd. p. 12.
) AITS:
, I. p. 44.' CAPC<<t.e , Cede&fcb. I. p. 347
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en verregaande trek tot de Sexe; een zwak hem met de
grootste Helden gemeen ; doch , om 't welke op te volgen,
hy geene gunilige gelegenheid , om den Staat te dienen,
liet voorby glippen , wordt 's Prinfen Charaaer verder afgemaald. „ MAURITS bezat alle de hoedanigheden , die
een groot Veldheer vormen. Het vertterken, aanvallen en
verdeedigen vare Plaatzen , verftondt hy meesterlyk, en
heeft dit gedeelte vats de Kunét des ©urlogs tot eene hooge maats van volkolneiheid gebragt. Zyne Krygstugt
Was ftreng, en maakte zyne Scddaaten de gevreedften in
Europa. By deeze bekwaamheden voegde hy eene onverfchrokkene dapperheid , eene rustige bedaardheid , eene
onvermoeide werkzaamheid, en naauwlettende vootz'igtigheid. Zeldzaam liet hy het op een hachlykelr kans aat
komen. Hy vermydde geregelde Veldflagen , zonder te
voeren , dit zal vreezen moeten weezen ,] en als by ze
leverde, fcheen xyn geest zich te verheffen, en wist de
otnflandiggheden, die de onguhtUglle fcheenen, ten zynen
vootdeele te gebruiken. Altoos berouwde het hem dan
Slag by Nieuwpoort gewaagd• te hebben : dit deedt hy uit
fpyt, en om de Staaten , wier bevelen hy begon te ver
te dwarsboomeii. Veel agting betoofide hy voor-fmaden,
de Krygsbekwaamheden van SPINOLA ; doch kende zyne
eigene. Gevraagd , wie de eer[Ie Veldheer van zynen tyd
was? antwoordde hy, SIPINOLA is de tweede: een vernuftig antwoord ; jammer dat het zo zedig niet is als geestig. Dan , wat hier ook van zy , men moet erkennen ,
dat MAURITS , door zyn heldenmoed en krygsbekwaamheden,verdient aangemerkt te worden als de tweede Grond
ons Gemeenebest. Gelukkig, indien hy, by-vestran
de overwinningen op de Vyanden van den Staat, den
roem gevoegd hadt van zichzelven , in verfcheide geval
overwonnen te hebben !
-len,
, De ieverige Calvinisten hebben niet kunnen nalaaten,
zich te beklaagen over de wanorders, die op het te onderbrengen der /lrminiaanfche Party volgden. Zy beefden
op 't ge .igt , dat he grzag der Landfchappen eene an
in handen gevallen was, die dikwils , zonder met de
Staaten te raadpleegén, zaaken, van de uiter[ie aangelegenheid, afdeedt, met eeuigen zyner Gunstelingen , ERNST
VAN NASSAU , AARSENs en MARQUETTE , drie Vreemdelingen , verdagt van aan den Vyand verkogt te zyn en
het Vaderland te verraaden. Het groot aantal
nieuwe Leden , binnen korten tyd ter Staatsvergaderinge
Ss4
els
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en in de Regeering der Steden ingevoerd , veroorzaakte
eene zigtbaare ongeregeldheid des be[luurs. Dewyl , ii
veele Plaatzen , de beste en bekwaamfte Mannen waren
afgezet, wist men geen goeden raad te geeven : veelen
zelfs durfden niets voornellen , en hielden zich ifil als
het op 't geeven van hunne tem aankwam. De Staaten
waren menigmaal verlegen hoe zy de zaken zouden redden (*). Niet vreemd is het , derhalven, dat niemand
de Item der Vryheid durfde laaten hooien. Zy fprak al,leen in 't hart van eenige haarer Liefhebberen , en in afgezonderde Gezelfchappen.
(*) CAPELLE, Gedenkfch. I. bi. 84. 85. I2I. 232. CARLET,

III. p. 147.

Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen ,over eenige Dichtukken van VONDEL, en over den Yltroom van ANTONIDES . Tweede Deel. Te Utrecht by de Wed. J. v.
Schoonhoven 1783. In gr. áftavo 278 bladz.
ot een vervolg der voorige Proeven , van welker nutte
inrigtinge WY reeds verflag gegeeven hebben ( *),dient
dit tweede Deel ; 't welk eene oordeelkundige befchouwing behelst, van twee Tooneeltlukken van Vondel, t^
weeten, 9'D/ef in Dothan, en feftha , mitsgaders van
@iens Dichters 1laegden Brieven, en eiudelyk van den
Tftroom van 4ntonides. De diehtkundige fchaonheden en
gebreken deezer Stukken worden hier met eene onpartydige naauwkeurigheid getoetst; en door eene juiste vergelyking met voortellingen uit de Werken van andere
Dichters , daar zulks te ftade komt, in het treffendtfe
licht gefield. By den aanvang van ieder foort van Dichtftukken geeft de Autheár eene beknopte onderrichting van
't geen in zodanige DichtItukken vereischt wordt, en naar
welk vereischte men dezelven heeft te beoordeelen. Zo
liet zyn Ed. zig, by het beoordeelen van Abraham den
Aartsvader, in het eer{fe Deel, uit over het Heldendicht;
en op eene dergelyke wyze bepaalt by onze oplettendheid,
met het nagaan der bovengenoemde Tooneelftukken, tot
het Treurfpel; de befchouwing der Maegden Brieven doet
hem vooraf handelen over de eigeufchappen der Heldinnere
(C) Zie 4. yisa. Letteroef. II. D. bi. 3O.
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nen Brieven; en de r/lroom geeft hem aanleiding, om
zyne gedagten mede te deden, wegens die foort van
Dichtitukken, welken de Ouden Carmine Cycloidëa noemden, en die men algemeene Gedichten, of wel Historijebe (,edichten, in welken eene gefchiedenis poëtisch behandeld word, kan heeten; waarvan by het characterizeerende ontvouwt. Deeze manier van qnze vroegere beroemde Dichters te toetzen, en dit onderwerp te behandelen , vooral wanneer het met zo veel oordeels gefchiedt
els in deezen doorttraalt, kan niet anders dan weezenlylt
nut zyn; inzpnderheid met betrekking tot onze jonge aan
Dichters; die in zodanig eene nafpooring eene-komend
handleiding vinden, om zo over den aart der Dicht
als over het waare fchoone , het vajfche vernuft,-fuken,
feilen van allerleie foort, te leeren oordeelen. Langs deezen weg maakt men hunne oplettendheid gaande, en ze
worden natuurlyk bekwaamer, om, in ftede van alles
blindlings goed te keuren in eenen Dichter, voor wiep
men hun agting heeft ingeboezemd , op goede gronden te
leeren oordeelen, over 't geen men te volgen, en 't geen
men te vermyden hebbe. Een gefchrift van die natuur
was te nuttiger in onze dagen, daar men, (gelyk 't ook
meermaals in andere gevallen gaat,) niet zelden in uiteríten loopt, niet onze Nederduitfche Dichtkunde, in vroeger tyd, en tegenwoordig, te hoog te verheffen , of te
laag te vernederen; welk Stuk, gelyk onze Autheur met
het afloopen van dit Deel toont, van veelen niet onpartydig genoeg behandeld wordt.
Men kan, zyns nordeels, niet wel ontkennen, dat wy
Dichters in onze taaie hebben. Een Hoofd, Vondel,
Cats, Antorides, Poot en Hoogvliet zyn ongetwyfeki
dien eernaam waardig. Dit kan niet wel betwist worden.
maar de vraag, zyn we thans agterlyk in de Dichtkunde,
kunnen onze hedendaagfehe Dichters het op verre na niet
haalen, by onze overleeden Dichters? is neteliger te beantwoorden; te meer daar het vergelyken van onze nog
leevende Dichters, by de Ouden, niet wel vóegelyk inkoomt. Men kan 'er, gelyk by zeer wel aanmerkt, dus
geen beflisfend antwoord op geeven; dan by vindt geene
zwaarigheid om 'er in 't algemeen zyne gedagten over te
zeggen, zonder iemand te willen beleedigen ; 't welk itn
t hoofdgaaklyke hierop uitkomt. 't Is ligt te begrypen, dat 'er kunstkenners zyn, die zeggen dat WY
agterlyl; in de Dichtkunde zyn, en voor de voorige Poëten
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ten wyken ; in zo verre zy oordeelen uit de veelvuldige
Dichtktmdige Genootl'chappen , en derzelver afgegeeven
Proeven; waarin men , in trede van niets dan 't geen wel
uitgewerkt is te vinden, maar al te veel middelmaatigè,
en zelfs minder dan middelmaatige, (lukken aantreft. Men
kan het des dien kunstkenneren niet geheel ten kwaade
duiden, dat zy onzer Natie haare agterheid verwytétl 3
om haar tot meer vlyt en oplettendheid aan te fpooren.
Dan 't is egter ook tevens waar, dat 'er thans nog Dichters onder ons zyn, die niet veel voor de voorige Dichters wyken; doch ze maaken, als byzondere Perroonen,
minder vertooning, dan die Genootfchappen; eng worden
dus door die klaagende kunstregters ligtlyk over 't hoofd
gezien. Met dit alles, moet men nogtans bekennen, dit
onze vroegere Dichters boven de laateré uitgemunt heb..
ben, in die oefening en verdere vereischten, welken gefchikt zyn, om iemand tot een voortreffelyk Dichter te
maaken. Edoch, dit toegeftaan, en de klagte in zo
ver eenigermaate gebillykt zynde, blyft evenwel, aan den
anderen kant, de vraag nog over, of men niet te veel agting voor onze oude Digters voede, en of men dezélven
wel aan onze jonge Dichters , met de vereischte om,xigtigheid, als modellen ter navolginge,voorftelle?
1-let
komt onzen Schryver voor, dat ook hier eene misvatting
plaats hebbe; en by laat zig deswegens ten flot aldus
uit.
„ Men heeft al zeer lang Hooft en Vondel als de volmaekfle modellen voor onze jonge Dichteren aengeprezen,
als of men door 't lezen hunner werken een volmaekt
Nederlandfche Dichter konde worden. Ik geve 't echter
aen mijne Lezeren in bedenking, of zulks niet met groote voorzigtibheid en naeuwe bepaling dioet gefchieden, en
of liet niet Bene der redenen is, waeroai veele jonge
Dichters het niet verder brengen, en hunne meesters niet
voorbijdreven. Heeft een jong Dichter nog wel zo veeIe bekwaemheid en oordeel, om te weten wat hij in
Hooft én Vondel moet navolgen, wat niet; hoe hij hunne gebreken van hunne fchoonheden moet fchiften. Nieníant toont die onzen jongen Dichteren (*) , die veelal
met
,

------

(*) „ Men heeft, gelyk onze Sthryver wat vroeger opmerkt, over meest alle onze Poëten gemeenlijk geoordeeld,
volgens een oppervlakkige en .willekeurige befchouwing, die
zelfs
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met een blindelings vertrouwen Hooft en Vondel in alles
volgen, zij hebben hunnen fmaek nog zo veel niet gezuiverd, door het beftudeeren der natuure en Griekfche en
Latijnfche Dichteren, bij onze jonge lieden veelal verwaarloosd, om het goed te kiezen en het kwaed te laten. Hooft, Cats, Vondel, Huigens behooren buiten
twijfel onder de eer(le grondleggers onzer Dichtkunde.
Voor hen was 'er geen muzijk, geen melodij, geen vloeientiheid, ja zelfs niets van het werktuiglijke dat tot een
vers behoort, bekend onder ons. De Heer Huizinga Bakker heeft dit onwederfpreeklijk getoond in het Sde deel
der verhandelingen van de Leidfche Maetfchappije ,in eene
fchoone Verhandeling, die alle beminnaers onzer Letterkunde met vermaak lezen. Dan alle deze groote mannen
hebben, gelijk alle andere Schrijvers en Dichters hunne
gebreken. Uit het geen ik over de twee treurfpelen van
Vondel en - den Tjilroom van Antonides in deze Proetren,
en over den Aertsvader van Hoogvliet in de voorgaende
hebbe gezegd, volgt het zonder tegenfpraek, dat deze
Dichters zeer groote gebreken hebben; daer is zeer veel
valtch vernuft in Vondels werken; vele flopwoorden,
onnodige vergezogte zaken, verheven en laeg, heilig en
onheilig, liggen onder elkander, err begraven het taaie,
aendoenhjke der fentimenten en het treffend Pathetiek,
ook zeer dikwerf niet op de regte plaets is. Zeer weinigen zijner Dichtftukken houden zich van 't begin tot het
einde ltaende; maar zijn door een goed en kwaed mengelmoes bedorven, zoo dat de goede fmaek hen niet kan
goedkeuren dan met veel omzigtigheid. De Treurfpelen
van Hooft zijn wel vol kragtige, manlijke taal, maer nog
veel meer met onnutte zaken beladen dan die van Vondèl, gelijk alle de Verzen van Hooft voor die van Vondel wijken, zoo men het vernuft uitzondert, daer het
naturelijk is, om dat Vondel alleen de Griekfche en
Latijnfche Poëten gevolgd heeft, het geen door Hooft en
Huigens ook gedaan is; maer ongelukkig hebben deze
twee voortreflijke mannen, wier fchriften om hunne man.
lijke. tael en groote gedagten men altijd zal moeten bewonderen, hunne naturelijke fchoonheden, en het goede,
dat zij zoo fijklijk den ouden hadden afgezien, dikmael
zelfs meestal over enkele taelkundi$e zaken loopt , gelijk do
proeve van den Heer Huidekoper over Vondels Ovidius leert,
die, wat het Poëtisch betreft, van geen het minfte belang is."
-
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mael bedorven en ontluisterd, door het bef udeeren en
navolgen der Italiaenfche Dichtéren , die toen in hoge
achting waren , om •dat 'er in gene anderen der le.
vende talen nog iets goeds was. Men hadt toen den
fmaek nog zoo niet gezuiverd, dat men alle verwilderde
geciagten , vergezogte Allegorijen , blinkende tooi , valscli
vernuft, winderigheid, Concettis, woordfpelingen, en dier.
gelijke Over-Alpie£che fraaiheden afkeurde. Men bewon.
derde en volgde hen ongelukkig. Cats is daer echter ook
Vrij van gebleven, en koos alleen de Grieken en Latijnen,
even als Vondel, tot modellen , waerom hij veel eenvoudiger en naturelyker is, dan Hooft of Huigens. Daar de
meeste Dichters alleen aen fommigen behagen, alleen het
nut of behaeglijk hebben, verfchaft Cats een zoet vermaek voor de kinderen, behaegt de Jonglingfchap, geeft
den Man en der Vrouwe voortreflijke lesfen, en leert den
Grijsaard. Zijne Gedichten bevatten alle het nutte en
aengename, dat bij Hooft niet altijd vereenigd is. Cats
Dichtftukken behooren, geene uitgezonderd, tot het eenvoudig, behaeglijk, leerzaem fchoon, en hebben niets
van het fchriklijk, ftout., en weinig van het verheven:
hierom wijkt hij in manlijke tael en kragt bij Hooft,
Huigens en Vondel; doch hij wint het van deze in het
fehikken van zynen ftijl naer de zaken, die aengenaem,
eenvoudig zijn. Hooft, Vondel en Huigens (preken dikwerf al te verheven, en wederom laeg daer men deftiger
moest fprcken. Zy mengelen heilig en onheilig onder
elkanderen, dat Cats nooit doet, die aen zichzelven gelijk en eenparig blijft. Gelijk alle menfehen, die veel
geest en natuerlijke bekwaemheden hebben, tot het overtollige vallen, en geen einde weten aen hun verhalen,
zoo dicht Cats altijd op den zelfden trant voort, en zegt
te veel. Hij haelt de dingen te diep uit, en gunt zijne
Lezers weinig te denken. Dit verveelt in hem minder
om dat het hem naturelijk afgaet, en het zijn eige ftijl is.,
en kunst van zingen, die hij zelfs heeft gevonden, en
bij alle zijne navolders bijna onverdragelijk wordt; het
verveelt echter en is zoo wel als zijne eentoonigheid, te
ver gedreeven, een gebrek. Hooft heeft een harden,
flijven ftijl, en zijne verzen zijn ruw. Dat Cats te aagt
is , dat is Hooft te hard. Zij kunnen beiden derhalveu
niet tot navolging dienen, niet als modellen worden voorgeíield in het werktuiglijk der verzen. Vondel heeft een
idden weg gekozen, en de verzen zoo volmax.kt, door
eer'
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een mengeling van zagt en hard, hoog en laeg, uitgewerkt, als onze tael het lijdt. Hij is derhalven voor het
werktuiglijk der verzen een modél voor jonge Dichteres.
Indien men, behalven de aengehaelde gebreken, die voornaenilijk en tot de zaken en de ziel der Dichtkunde behooren, alle de gelijkenisfen, overdragten, figuren, tael
en alles wat tot het kunftige der Poëzije behoort, en
haer lofwerk maekt, in Hooft, Vondel, Cats toetfte, en
naer den goeden fmaek beoordeelde goude men een oneindig getal aenmerkingen tot hun nadeel moeten maken,
en gedurig tonen, hoe verre zij in dit alles voor Virgili.
us, Horatius, Tibullus enz. wijket. Men zonde, gelove
ik, verlegen wezen om een jongen Dichter juist aen te
wonen, waerin hij Hooft en Vondel moet volgen. Ik ge ve 't mijnen lezeren in overweging, of men wel veilig die
Dichters, zoo vol gebreken in alles, tot modellen kanvoorEtellen voor jonge Poten, en of het wel waer is,
dat 'er thans geene levende Dichters zijn, die bij hen
halen. Ik voor mij gelove liet tegendeel. Wij hebben
thans nog Dichters, die veel waer vernuft en uitgebreide
kundigheden bezitten; door het befrudeeren der ouden en
het oplettend overwegen van het geen in de hedendaegfche
talen tot verbetering van den fmaek gefchreven is, vele
fchoonheden in hunne ftul ken hebben gebragt, en zeer
vele gebreken gemijd, die onze Dichters der vorige eeuw
ontluisteren. Zij wijken voor dezelve in niets, en hebben
ruim zo veel gezond verfland, en vernuft, en veel meer
befchaefdheid. Ik hope, dat men deze mijne gedagten mij
niet kwalijk zal. afnemen. Ik kan Vondel alleen mier in
het werktuiglijk der Verzen als een modéf, dat navolging
waercïig is, hefehouwen, en verder noch hem, noch
Hooft, noch Huigens, noch Cats aenprijzen tot het zelfde
einde. Mooglijk kan iemant, die aengename, zoete,
teere, Safefche, Anakreontifche Poorten van Lierzangen
wil maken, Vondels Reien tot voorbeelden.nemen; doch
in het verheven Lierdicht kunnen zij hem niet voldoen.
Poot heeft dit gedaen, gelijk hij Hoofts gezangen iin'zijne
minnedichten gevolgd heeft. Ieder een heeft dat naturelijk
gezond oordeel, dat origineel vernuft niet als Poot, om
daerin gelukkig te (lagen. 't Is jammer, dat wij van hem
niet wat gewigtiger [lukken hebben , en hij zijn tijd sen
ellendige Bruiloftszangen enz. sen dichtkundige beuzelingen veelal verfpild heeft, die meer natuerlijls, los en aertigs bezitten -, dan leerzame uitgebreide knndighcden.
Daer
,
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Daer moeten derhalven onzen jongen Dichteren volmaakter
Modellen worden voorgeteld en in handen gegeven. De
hedendaegfche Engelfclïen prijzen hun Shakespeare en Milton hemelhoog. De Franfchen hunnen Corneille en Racine.
Doch zij Rellen Homerus, Sofokles, Theokritus, Virgilius, Horatius , Tibullus enz: tot modellen voor, en vol
om iets volmaekts te geven. Alle deze Dichters-genh
hebben, even als Hooft, Vondel, Cats, hunne fchoonheden , en ftrekten tot eer en vermaak hunner Natien ;
doch komen, indien men iets in het groot, geheel, in alles vernuft en kunst te farnen befchouwt, niet bij die
oude Meesters. De Koning David hadt veele voortrefltjke
Helden, die groote verdienhlen bezaten, doch daer waren
'er echter drie, die alles overtroffen, en bij. welken de
overigen niet kwamen, hoe dapper zij waren. In het
veld der Letteren zoude ik deze drie in Homerus, Sofbkles en Virgilius zoeken. Vindt iemant anderen voortreffelijker, hij tootle het tot vordering van den goeden fmaek.
Kan hij uit Hooft en Vondel meer fchoonheden ter -na
voordragen, hij zegge 't, en ik betuig, dat ik-volgin
hem zeer hoog zal achten, om dat ik een groot genoegen
vinde in alles , wat ons Vaderland, en onze Letterkunde.,
tot eere (trekt , welke te bevorderen mijn eenigst oogmerk is'.
-

Taal- Dicht-en „Letterkundig Kabinet, door G. Il4ENDFn. a
BRANDIS. Mierde Deel. Te Amflerdnm, by C. en L.
Groenewoud , 1783. In gr. oEtavo 364 bladz.
hun, die zig op de Taal- Dicht-en Letterkunde toe-'
Voor
Tegen, firekt deeze Verzameling op den duur, tot ee'
tevens naare leerzaamheid

ne aangenaame uitfpanning, die
heeft, zo dat nut en vermaak zig in dezelve veréenigen.
Heeft iemand fmaak in 't leezen van Vernuftige en
Dichterlyke ftukjes, by vindt hier een voorraad, die den
eenera en den anderen , naar de verfcheidenheid zyner aandoeningen, meerendeels nog al behaagen zal. Is
liy meer gefield op Taalkundige aanmerkinggn, ook hier omtrent kan by voldoening vinden-, zo in eenige lesfen de
Nederduitfche Taal en Spelkunst betreffende, als in etlyke
bedenkingen over het rechte gebruik der herkleinwoorden-;
en eene proeve van taalkundige aanmerkingen op de GedichVos; welkeu den jongen Dichteren vats dienst
ten van
kun,

1
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kunnen zyn, om hun te leeren, hoe zy zig hebben te wagten voor foortgelyke onnaauwkeurigheden , die hunne Stuk
anders juiste dichterlyke trekken hebben,-ken,fchozy
te byster ontsieren. Schept een Leezer meerder behaagen, in 't overweegen eener gezette behandelinge van
een Letter-of Dichtkundig onderwerp, ook in (lit opzigt
zal hy hier voldoening vinden ; wanneer hy 't nog haat, op
eene in dit Deel geplaettle Verhandeling van den Heer van
Hagedorn, over de Liederen der oude- Grieken;, of op het
geen men ons uit de Dichtkunst van den Heer Marnwntei
bybrengt, zo wegens de Dichtkunst in 't gemeen, als betreffende de Dichterlyke Bekwaamheden; die, gelyk alle de
bekwaamheden voor de Geleerdheid, volgens hem , afgeleid worden, uit de drie Zielskragren, het heijiand of den
Geest, de Verbeelding en 't Gevoel. Nopens ied r
deezer heeft de kundige Marmontel verfcheiden overweegingswaardige opmerkingen: men hoore hem , by voor
geen de Ver^iecldingskregt betreft.
-beld,ovr't
., De verbeeldingskragt, zegt by , is dat vermoogen
der ziele, dat de onderwerpen , den geest als tegenwoordig zijnde, voorfteld. Zij onderfleld een verfland (*), dat
voor
(*). De Heer Marmontel tragt den Dichteren genadig in te

prenten, dat zy het Vetfland bovenal in 't oog moeten hou_

den. Hy (telde het daarom alvoorens in de eerlé plaarïe ,
om dat, „ daar de Verbeelding en het Gevoel bij den Dich„ ter het fterkfte zijn, bet Verpand hem moet voorlichten,
dewyl anders, de een door de andere verdwaald zijnde, het
„ Verftand het oog is van 't Genie , en de Verbeelding en 't
„ Gevoel zijne vleugelen zyn". 't Is hem niet onbekend, boe
zommigen vreezen dat het Genie hierdoor te naauw beperkt
worde ; dan hy weet geen voorbeelden , in welken de gedagten, niet de grootlie frengheid betragt, niet goed waren.
En waarom •zou het, zegt hij, in de Dichtkunst zwaarer
zijn, zuiver dan valsch te denken? Zal de Harmonic en
„ het Coloriet niet zodanig een uitdrukking van denkbeelden
„ aanneemen, die met zich zelven overeenfleninien ? Her is
„ waar , wanneer de Verbeelding en liet Gevoel van een ern„ ftig Verfand geleid wordt , dan kunnen zij zich niet meer
aan de eigenzinnigheid van eene valfche verheffing overgee.
„ ven : maar goed : zo veel beter is 't voor de Dichtkunst,
waar niets fclioon is dan het ware." Ttsso zegt : „ de Kunst
„ is niets anders dan de kloekheid zelve. De wetten van het
„ Vernuft zijn even zo geaeld , gelijk d : e, van welken PLATO
zegt, zij zijn geen ketenen welke ons binden; zij zijn vleuge-
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voor de levendige indrukken der onderwerpen, en dezelve
getrouw te bewaaren , vatbaar is , en niet de beste gefchiktheid dat weder kan voortbrengen, dat het verkreegen heeft.
Wanneer zij enkel onderwerpen, welke de Zinnen ontftellen, afteekent, dan is zij van de gedachtenisfe enkel door
de levendigheid der verwen onderfcheidetl. Maar wanneer
zij buiten de verzaameling der getuigen, welke de gedaclitenisFe bewaard heeft, zelfs Tafereelen te faamen field,
wier geheel geen voorbeeld in de Natuur hebben, dart
word zij een fchepfter; en is dan een eigendom van het
Genie.
„ Er zyn weinig Menfchen , In welke de erinnering aan
gevoelige onderwerpen, niet door nadenken, of door de
aanvuring van den geest, levendig eit om[landig genoeg
word , on de Dichtkunst een modél te kunnen aan
Zelfs de kinderen hekben reeds het vermogen-gevn.
om een ontroerend voorbeeld te maaien, en niet alleen
van dingen die zy gezien, maar ook van zulke, welke
zy als gewigtig en pathetisch gehoord hebben. Alle Menfchen, welke zekere hartstochten onderworpen zyn,
maaien die onderwerpen levendiger af, welke met het
gevoel, dat hen inneemt, in evenredigheid flaan. De
Herinnering van een Dichter kan even dezelve werking
voortbrengen: zy fchikt de denkbeelden, en zet hen tot
verfchrikkmge te faamen. Schildert de Dichter (legt en on.
duidelyk, laat by vlekken op zyn Tafereel; zo kont het
meerendeel daardoor, dat by zyn voorwerp niet met de
vereischte opmerking betracht heeft.
„Men heeft een Schip te maaien, dat de form aanvalt,
en dat zo aanf'onds verbryzeld zal worden. Ir. het begin field zich dit voorwerp flegts in het verfchiet, voor
mynen geest, daar het verdonkerd. Ik wenschte dat het
dader by was. Ik doorloop met myne geestelyke oogen
de deelels, uit welke het beftaat: ik betracht de Lucht,
het Water, het Schip zelve: ik zie. wat 'er voorvallen
zal. In de Lucht verbeelde ik my oproerige Winden,
die elkander zullen aanvallen; ik zie Wolken die den dag
verduisteren, die op elkanderen ftooten, zich met elkander vermengen, en uit hunne zyden', uit welke deblixemflitfen vliegen, de donderklooten met groot geraas verfpreió
welke
wij
ons
naar
„ gelen, op
den Hemel verheffen." Dix
„ vrijheid van het Genie beftaat daarin, dat men billijke wet, ten gehoorzaamt."
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Ipreiden. Ik flaa myn oog op het Water; hier zie ik
schuimende golven, welke zich tot aan de Wolken ver
zo glad als cristal, die het vuur, dat-hefFin;vlakts
van den Hemel valt, weder te rug werpen; bergen van
Water, die over de Afgronden hangen , van welke zy
zich los gemaakt hebben; in welken het fchip fchynt te
verzinken, en uit welken het, op de toppen der golven,
in de hoogte vliegt, Ik vestig myn oog op de Aarde, hier
zie ik Veile rotfen, tegens welke de Zee al bruifchende
aanfloot, en welke voor de oogen der fchepelingen de
naare verbeelding van een fchipbreuk , de fchrikkelyke
voorbeduiding van hun Iot, daar held. Ik betracht her
Schip; hier zie ik de Sprieten, of Raas, welke zich onder de zeilen buigen; de Masten, welke met groot gekraak breeketl; en zelf de zyden van het Schip, welken,
onder de aanvallen der golven, als zuchten, en elk oogenblik zich dreigen te openen. ik zie den verbaasden
Stuurman, wiens uitgeputte kunst thans plaatfe maakt
voor de vertwyífeling; de door den last van eenen vruchteloozen arbeid nedergedrukte bootslieden, daar zy aan
de touwen hangen, en met een klaaggerchrei den Hemel
bidden, dat by hunne laatile vlytbetooningen wil zege
ik word een Held gewaar, die hen moed geeft, en-ne.
die zig bezig houd om hen een toevlucht aan te wyzen,
welke by zelve niet heeft. Wil ik dit Tafereel nog roerender nog verfchrikkelyker maaken, dan ítelle ik my in
het Schip eenen Vader met zynen eenigen Zoon voor:
.Echte Lieden en tederbeminnendén „ die elkander aanbid
zich omhelzen, en fchreijende uitroepen : ivy ver-den,
Het hangt van my, of ik dit Schip tot een Too.-gan!
neef der Hartstochten wil ii:aaken , 'en niet deze werktuigen de flerklie dryfvederen van fchrik en medelyden in
beweeging wil helpen. Hiertoe is geene zeer gelukkige
Verbeeldingskracht noodig ; men behoeft flegts de omfiandigheden van eenen horns na te denken; en eens te
zien het geen ik gezien Nebbe. lF'n even zo gaat het met
alle de Tafereelen, wier onderwerpen in de zinnen vallen:
hoe meer dat men hen nadenkt, hoe meer zy zich out
wikkelen. Het is waar, men moet de gaave hebben, de
om{landigheden nader by te brengen, en de enkelde ftukken te verzamelen , welke in de erinnering verfirooit lig
maar , by de aanwakkering van het Verftand, bren--gen:
gen de gedachten , als van zelve, de ,11offe aan , welke
laten verzameld heeft ; en ieder, welke zich de moeite
V. DEEL. ALG. LETT. NO. I4.
Tt
wil
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wil gee-veil • kan- in zichzelven gewaar worden°, dat de
Verheelclingskragt in de Natuur eene bekwaamheid is,
well e men bezit, zonder dat men het weet.
Somtyds heeft men hier eenen overvloed in, en meti
misbruikt hete. Het is een gebrek aan fmaak-, wanneer
meti allés wil fchilderen. 'Er zyn zekere onderwerpen ,
welke men flegts aanwyzen moet; en het is een zwaar
kunst, zyn onderwerp daardoor gevoelig te maaleen ; het
verfchiet van ontworpene trekken den - indruk van een geheel te geeven. De Schilders bedienen zich van deze
kunst , by de voorwerpen , welke men van verre - ziet;
de Dichters moeten haar in de overdragt van het eene
Tafereel op het andere , en in dingen die weinig van belang zyn , over welke het verfland maar ras heen wil
loopen, zoeken aan te brengen. In 't algemeen moet
men opmerken , dat de Dichterlyke fchilderingen in de
Natuurkunde flegts féhetzen zyn , die wy in 't lezen
zelve verder moeten uitbreiden."
-

De Nieuwe Reiziger , of Befchryving van de Oude en Nieuwe
Wereld. Uit het Franscla vertaald, XXVIIfte Deel. Behelzen de de Stad en de omliggende Streeken van het Koningryk.Na,
pels. Te Dordrecht, by A. Blusfé en Zoon. In gr. 8l avo y
427 bladz.

Men heeft , van voor lange opgemerkt, dat het reizen op
zyn kamer ontelbaare gemakken fchenkt , in het daadlyk
ie[zen niet te vinden : en voor ongemakken, die ons 'buiten
's Lands dreigen of overkomen , behoedt. Keurig drukt vone»Ets d1 uit , als by op het Toaneel des Aardryks van j. en c.
BLAEU, zingt
De L1Tereld is wel fchoon , en waerdig om te aen fchouwen,
.M er't reizen heeft wat in , de kosten vallen fvaer.
Men mag den Oceaen niet al te veel betrouwen;
De bergen ryzen /feil, de bos
zien te naei;
De /iroomen gaepen ivyd , om over heen te flappen ;
De mylen rekken •flaegh, de landen flrecken veer;
De Rycken, tegen een verdeeld door vyandfchappen,
Die fl•aen in 't harrenas , cm trecken het geweer'.
De - bittre kou verkleumt, de hitte braedt de leden;
De lugt die langt vol damps, of ,noord met felle pest.
Jlfen vindt ongastvry voick , en onbewoonde Steden ,
Woestynen, daer 't gediert des nachts verlaet zyn nest,
En brult en lit ilt, om roof egt zes van vee of menfclien.
-
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Het zand bef*Uaert den gang, de ganger Fiygbt en rookt
Op 't ongeloaende pad; dan is 't vergee/sch te wenfeieere
Na den verlaten haerd, doer moeder eeten koekt.
O reisgezinde geest ghy kunt die moeite fparen,
En zien op dit Toonneel de Wereld groot en ruim
Eefchreeven en gemaelt in klein begrip van blaren.
Wy hebben, dit Deel des Nie'z even Reizigers in handen krvgende, nog een zeer aanmerkelyk voordeel in het rezen op de
Boekenkamer ontdekt. De Reiziger en Bercfiryver zyner Rei
kan ílerven , een ander, voor hem , de leis vervolgen , en-zen
verdere berigten mededeelen. De Abt DE LA PouT9 , die,
in een reeks van Boekdeelen, zeer bekend aan onze Leezeren, al reizende Bene belchryving van een goed deel derWeTeld. gegeeven hadt , is te Rome , als Reiziger aangemerkt ,
overleden : want naauwlvks hadt by de laatfte hand aan liet
"XXVI!}e Deel gelegd , of de dood nam hem weg; in den
ouderdom van zes- en zestig jaaren, op den 19dèb van December, 1779 , volgens het bcrigt van den Voortzetter zyns
werks. „ Oeeze, die gelyk by verklaart, „ ceue byzondere
,= verbintenis met hem hadt, heeft zich nauwkeurig naar des„ zelfs ontwerp , inzigten en oogmerken, gefchikt. Fly zou
„ zich ten hoog(len gelukkig agten ,, indien leen geen nierkb„ lyk onderfcheid in de uitvoering gewaar wierd; .rnxar by
„ kan inftaan voor zyne nauwkeurigheid in de navorfciiitigtn
„ en voor zyne zorgen om het Werk te voleindigen , zonder
een langen tyd te laaten verloopen , tusfchen de Delen,
» die nog moeten verfchynen."
Op het Werk van den Abt DE LA PORTIE , was meermaalen
aangemerkt , dat hy de bronnen , waar uit hy geput haait ,
niet aanwees, om dus gezag by te zetten aan 't geen by
verhaalde. De Voortzetter zyner Reize heeft deeze klagten
zoeken te doen ophouden met de Werken aan te duiden
voornaamlyk door hem gebruikt in dit en het volgende' Deel
't welk aantoont , dat by zich van de nieuwfte et) beste bediend heeft. De fchryftrant van den Abt DR LA PORTE is
wonder wel door hem gevat , en gevolgd. Men, zou mis
zonder Voorberigt, uit her Werk zelve, den dood des-fehin,
aanvanglyken Schryvers zo min vernomen hebben , als men ,
in 't eerst , en voor de ontdekking, wist dat de Heer DE
MONTBEILLÁR.D de Medefchryver was van eenen, zo men
meende , geheel onnavolgbaaren DE BUFFON. Wy wen(hen
den Bezitteren van dit Werk geluk met deèzen Voortzetter,
en dien Schryvet', dat by het ten chide brenge: neen l:an
zich altoos zulk een goeden uitf]ag van een opgevat werk niet
belooven.
Hebben wy voortyds geen Deel deezes Werks uit de hand
gelegd , Zonder 'er iets uit te onticcnen. \Vy zullen thans
Tt 2
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den Leezer herinnerd hebbende dat het tegenwoordige over

de Stad Napels, de Omliggende fireeken , en het Koningryk Napels , loopt , eerie andere byzonderheid , uit den driehonderd
twee- en vyftigflen brief, het Charaáter der Napolitaanen be-

treffende, hybrengen.
„ Welk eene zonderlinge verfcheidenheid in de Napolitaa.
nen ! Aan de Bene zyde heeft dit Volk de grootfie eerbiedigheid voor alle Priesters en alle Monniken, zonder onder
werpt zich voor hen neder en kuscht hun de-fcheid.Mn
handen en kleeders. Niemand is 'er, of by heeft eene Mado.
ne, of de beeldtenis van oenigen beminden Heilig, waaraan
by zyne moeilykheden en ongeneugten vertelt , welken hy
hoont en met vervloekingen overlaadt , indien de zaaken niet
naar zyn genoegen uitvallen , en welke by vleit en Rreelt ,
indien zy gelukken. Men is belaaden niet gebedenfnoeren ,
fchouderrepen , Agnus Dei , heilige overblyfaelen , pronkpenningen , en gezegende koorden , in welke men het grootife
vertrouwen Relt. Aan den anderen "kant , vertoont dit zelfde
Volk den fchyn van eene ergerlyke Ongodsdienlligheid. Treed
in eene Kerk , ftraks ziet gy byna alle de aanweezenden met
den rug na het altaar gekeerd , terwyl men de doorlugtigte
der offeranden viert, en hoort hen fchel fpreeken en luidkeels
lachen. ik was 'er ooggetuigen van, dat ecnige onbefchaafde
lieden, van de heffe des Volks , den ('pot dreeven niet een
Man , die in eene zedige ge(lalte op zyne knien lag, en hem
elkanderen, als iets buitengewoons, niet den vinger weezeb.
Op de voornaame dagen , by het vieren van de Feesten der
Heilige Maagd en den berchermheiligen , de negendaagfche
gebeden , de veertig uuren , enz. die geduurig in oenige, der
Kerken te Napels op elkanderen volgen , is de toevloed der
aanfchouweren , in der daad , zeer groot : men komt yverig
de beste zangers, de bekwaamfie violisten, en de aangenaam.
!le fpeelders op blaastuigen, hooren , terwyl zy, beurt om
beurt , in Soloos hunne begaafdheden om ftryd laaten blyken.
Maar weet gy wat men dan verrigt ? Na oenigen tyd {fitte
verleend te hebben, terwyl deeze Speelders alle hunne ]rag_
ten infpannen, juicht men zommigen toe, en berispt de anderen ; men treedt in gefprek met zyne gebuuren of gebuurinnen ; men doet voorlagen , maakt fchikkingen , en bepaalt
plaatzen van byeenkotnst ; men gebruikt koelgemaakten wyn,
en eet zuikergebak. , De oplettenheid wordt een oogenblik
vernieuwd wanneer de Soloos weder beginnen. Maar naauwlyks zyn zy gcecindigd ,, of ieder vertrekt, en men laat de
Priesters alleen hunne verrigtingen volvoeren.
„ Echter ben ik verre van te denken, dat hier flechts eene
enkele beeldtenis is, en dat men gelooft aan de deugden, wel ken hy beveelt , als ook aan zyne geftrenge en ffraffe plig_
ten te kunnen voldoen door Gene ydele pracht, die alleen
de
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de uiterlyke zinnen aandoet , en door Bene vermenging van
bygeloof en ligigeloovigheid , die deezen Godsdienst in de
oogen van verliandigen onteeren , en hein befpotlyk maaken
voor hen, die in zyne verheevene en doorlugtige waarheden
niet zyn doorgedrongen. Ik zal met anderen niet zeggen, dat Belang en Wellust de dierbaarfie Godheden deezes
Volks zyn. Volgens het gevoelen deezer al te firenge
Zedemeesteren , is het belang de beweegreden, die alle de
Italiaanen doet werken, en naar welke zy alle hunne gedachten en oogmerken, alle hunne bewegingen en treden richten:
zy zien en befchouwen het zelve alleen. Indien zX verhinderingen ontmoeten , worden zy niet afgefchrikt; buigzaam en
zelfs kruipende vleien en ftreelen zy ; maar men moet dan
hunne geveinsde zagtmoedigheid wantrouwen ; , zy fpreiden
dan de behendigI e firikken; en het vertrouwen, dat verraden
of bedrogen is , het berouw aan de flagtoffers hunne frikken
overlaatende, verdubbelt zelfs hunne vermaaken. Indien het
nu waar is , zeggen deeze gewaande befpiegelaars , die, om
de menfchen te beoordeelen, zich al te dikwerf aan waar..
fchynlykheden gedragen , indien het waar is dat de voorwerpen, zoo ten aanziene van het zedelyke als natuurlyke tref
naar maate men in Italie vor--fendraolykwen,
dert , met welk een kragt moet het belang alle de wezens
der zuidelyke deelen, en voornaamlyk de Stad Napels, niet
bezielen ; dewyl de behoeftigheden aldaar menigvuldiger,, de
hulpmiddelen gemaklyker,, en de behendigheid der Inwoonderen zeer bekend zyn ? Hier door, vervolgen zy, moet men
geduurig op zyn zakken letten, wanneer men door de llraaten van Napels gaat, om zich te beveiligen voor de gauwheid
der Lazzarons , die de neusdoeken , doozen en uurwerken
zeer listig ontfutzelen. Hier door ontflaan die behendige
draaijen - in het (pelen , die derwyze in gebruik zyn, dat zy
nimmer iCmand tot fchande lirekken, en men het omzwagteld met den eerlyken dekmantel van zyn geld te kunnen
verdeedigen. Hier door werden de ketens der vriendfchao
verbroken, de wetten der welvoeglykheid vernietigd , en zelfs
de banden ,des bloeds verfcheurd, wanneer, het belang zulks
eischt. Een Vader verzaakt zyne Kinders, die vruchteloos op
zynen bylland hoopen ; en de Kinders verwerpen en verachten, op hunne beurt, het vaderlyke gezag. Hier door einde
wantrouwen , dat yder voor zich-lykontiahegm
zelven doet vreezen voor het geen by misfehien tegens alle
anderen in zyn hart ontwerpt , en dat vergeefsch vermomd
wordt door die vleiende pligtspleegingen, die uitgezochte beleefdheden , en die hetuigingen van vriendfchap, waarmede
de Napolitaanen zo verkwistende zyn.
„ Alle deeze uitvaaringen fchynen my valschlyk op het ge.
hele Volk te flaan. Men bedriegt zich grootelyks , wanneer
Tt 3
men
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men de ondeugden van Benige byzondere perfoonen, en zelfs
van eenen zekeren rang van burgeren , als het gevolg van de
algemeene zeden, opgeeft. Men vindt hier Bene groote menig
edelmoedige Inwognders , uitmuntende door-tevan•oprg
da edelheid hunner gevoelens en door rechtgelèhikte om de
achting en eerbied van alien, die hen kennen , te verwerven.
Men merkt zelfs op, dat in geen eenig land de deugd zich
met zo veel luister en nadruk vertoont, als in Italie. Ik oor
dit naar het voorleden, ik oordeel dit nog naar verfchef--del
den perfoonen, welken ik gelegenheid gehad heb te kennen.
De verlieven inbeelding kan veel toebrengen om deeze uit
te veroorzaaken; zy teelt groote deugden zoo wel als-werking
groote misdaaden. Ik voeg 'er eene gewigtige aanmerking by,
die my toefchynt tot roem der Italiaanen te !rekke, door de
weezenlyke onderfcheiding , welke zy tusfchen hen , en de
Inwoonders van het noorden van Europa . flelt: namelyk , dat
in Italic de begaafde perfoonen in byna alle de rangen der zamenleevinge, liet talrykfle zyn ; de zotten, en zelfs de ,middelmatige lieden , zyn 'er vry zeldzaam. Het tegendeel heeft
in de Noorct the Gewesten plaats ; de middelmatige lieden en
de zotten zyn gemeen, en de begaafde Perfoonen moeielyk te
vinden. Ik geloof, dat deeze verdeeling vry flreelende is voor
de Italiaanen in 't gemeen, en vooral voor de Napolitaanen,
die my dat;elyks de trefend lie bewyzen daar van geeven.
„ Ik beken echter, dat de liefde tot de vermaaken deeze
laatsten kan beletten alle de voordeelen, welken zy van de natuur ontvangen hebben, tot hun nut aan te wenden. Men
kan niet grond van Napels zeggen, dat 'er de wellust haar ryk
fehynt gefticht te hebben; zy heeft haar invloed, is het by
geoorlofd deze uitdrukking te gebruiken, door alle de zinnen.
De zadhtheid der luchtlreeke , de aangenaame geuren , de
prikkelende fpyzen , her zuikergebak en de chokolaad , waar
van men zoo veel gebruik maakt, de vuur- en zwavelachtige
lucht, welke men onophoudelyk inademt, dit alles roept haar
ii en fpoort haar aan. Welke betooverende aanlokzels
hebben de Vrouwen ! Eene leevendige en luehtige tred,
Bene zwierige en loste gehalte, meernatuurlykheid, egter,
dan regelniaatigheid in de weezenstrekken, groote, zwarte en
van vuur doortintelende oogen , veel natuurlyk verfland en
leevendi2heid , Bene zonderlinge openhartigheid en eenvouwigheid , cie tcekens van het hoofd , de fpraak der handen , hare
uitdruklykc, verfchillende en bekoorende gebaren , een fierlyk
optooifel, volgens de FranIche manier, doch naar den finaak
van liet land gefchikt ; zie daar, buiten twyflèl, verzekerde
rrt;ren om te behagen, en alle eerbewyzingen aan zich te ver
te bezeff n dat de liefde , wanneer-binde.Htsgmakly
zy deeze harten overmeestert , voornamelyk in den eedren
maderdom, opperinagtig daarin regeert. Men zou zelfs kunnen
zeg;
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zeggen, dat de Napolitaanfcbe Vrouwen Hechts dit denkbeeld
in het hoofd hebben ; zy fchynen alleen voor de liefde te be_
Haan ; zy doen al het geluk haars leevens van Bene weder
afhangen. Maar dat de min--zydfchenoprgtvbisf
nenyd nimmer in haare ziel opkome l --- Deeze was in
vroegeren tyde heftig , maar thans alleen by Ouderwetfche
Burgers te vinden , by lieden van een aanzienlyken rang zou
het • zelfs een der grootfte bclachlykheden zyn, minnenydig te
fchynen. Aan den anderen kant begint de Sicisbéature, of het
Geleyjonkerfchap , in deeze Stad grootelyks te vervallen. De
Juffers zyn moede van altoos haare zyde bekleed te zien door
den zelfden dienstridder, die dikwyls minder van haare verkiezing dan van die haarer mannen is. Zy vinden het veel_
natuurlyker , verfcheiden van hun in haar gevolg te hebben,,
of zelfs zonder onderfcheid met yder te wandelen , gelyk in
Fraukryk gebruiklyk is.
„ Deeze Vryheid , die dagelyks te Napels meer en meer
wordt ingevoerd , brengt. echter geen het minfte nadeel aan
de uiterlyke betaamelykheid toe. Het geheim betIuurt hier
de vermaaken ; en een der eerfle hoedanigheden , welken
eene Vrouw van haaren Minnaar vordert, is, dat by eerbiedig
en befcheiden zy. Men heeft in deeze Stad niet te bloozen
over de onbefchaamde Vrouwlieden , die des avonds in de
firaaten, door haare lastigheid , haare kunne fchande aandoen;
men ontmoet ze nergens , en zy ftuuren flegts afgezondenen ,
die zich op de meestbezogtfte plaatzen onthouden, en zelfs
Kaaren last met veel achterhoudinge en omzigtigheid uitvoeren. De veragting welke men voor deeze Vrouwlieden heeft,
belet echter niet dat het getal zeer aanmerkelyk zy. Men
telt 'er meer dan dertig duizend. 't Geen verbaazend moet
zyn in eene Stad , waar de bevolking de helft minder is dan
te Londen of te Parys."
Mengelwerk, lVde Stukje. Tendimus ad Cxlestem Patriarn.
Te Utrecht, by de Wed. J. v. Schoonhoven, 1783. In oáavo 172 bladz.
Overeenkomftig met de natuur van dit Gefchrift, behelst het
tegenwoordige Stukje weder eene verfcheidenheid van onderwerpen , die, even als de voorigen, met eene oordeelkundige naauwkeurigheid , en , daar het te paste komt, eene recht
dichterlyke leevendigheid behandeld zyn. De Autheur bepaalt
zig in deezen tot het Dichtkundige, en handelt in de eerfte
plaatze over het rymlooze Dicht, welks meerdere invoering by
ten fterkfle aanpryst. Hierby komt eene overweeging van 't
in werking brengen van hoogere Weezens in de Poëzy; waaromtrent de Schryver ons leerzaame aanmerkingen aan de hand
'Ft 4
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geeft; (trekkende om jonge Dichters te doen opmerken, hoe
ze zig daarvan hebben te bedienen, en waarvoor ze zig in
deezen hebben te wagten. De deswegens voorgeftelde beden
worden met gepaste voorbeelden opgehelderd , zo ten-kinge
goede als ten kwaade; om te duidelyker te tonnen, wat men
in dit opzigt te volgen of te vermyden hebbe. Wvders verledigt hy zig, ter befchouwinge van 't geen den Kunflenaar
tot een Schilder, Muzikant of Dichter bel emt, of 't geen 'er
in denzelven vereischt wordt, om in zyne Ioort uit te munten. Het voorftellen hier van leidt den Autheur tot het gewag
inaaken van ééne der Oden van Horatius ;. en bp die gelegen
begt by 'er aan, eene Nederduitfche navolging van dezel--heid
ve; waarnevens voorts nog drie Dichtfltuk jes gevoegd zyn.
^--- Daar we nu onlangs het hoofdzaaklyke der gedagten
van den Heer van Alphen , nopens de rymlooze verzen, medegedeeld hebben (*) , worden we in dit geval te gereeder
overgehaald , tot het melden van den inhoud van 't geen de
Schryver van dit Mengelwerk , nopens dit onderwerp, aanvoert.
In 't weezen der zaaken zyn ze 't belden eens; als oordeelende dat het rymlooze Dicht grootlyks aanmoediging verdient :
en onze Autheur beweert hier wel byzonder, ('t geen de Heer
van Alphen nog zo gereed niet kzn toertaan ,) dat het rymlooze dichten minder moeilyk zy,, dan het maaken van rvmende
verzen: 't welk hem verder aanleiding geeft, om den liefhebberen der Dichtkunde hieromtrent etlyke aanpryzende en waarfchouwende bedenkingen aan de hand te geeven. Van daar
gaat by over tot het gebruiken van verfchillende voetmasten;
-

-

en by Raat gereedlyk toe, dat de Alexandrynfche verzen. Juist

niet van de gefchiktílen zyn , voor het rymlooze dicht , van
wegens hunne eentoonigheid en niet zeer Berk fpreekenden
maatzang. Edoch het komt hem voor, dat het gebruik van
't rymlooze in deeze Verzen egter, (gelyk de Heer van Alphen
nagenoeg doet,) niet geheel te wraaken zy. Ter verfterkinge
van zyne gunfliger gedagten deswegens, beroept hy zig op eeine dichtkundige proeve van die natuur, welke w.y, om derzeIver fraaiheid , hier nog plaats zullen geeven.
„ Ter proeve, ze, t hy, zal ik hier eenige daaltjes, uit een
otluitgegeeven , en ook nog onvoltooid en niet genoegzaam be..
fchaafd dichtftuk, invoegen. In het zelve is eerre regelmaatige
verwisfeling, in de uitgangen van de Rotwoorden der regels, in
agt genomen ; of dit het ontbreeken der rymklanken , by de
beminnaars derzelven, nog eenigzins mogt vergoeden. Ik heb
wel eens gezien, dat zulks hun , by de eerfie leezing, belet
heeft , het ontbreeken van 't rym te bemerken.
--- „ Gy waart, d !\Tench ! tot het Geluk bellend. Dit
leert,
-

(*) lie boven , bl . I^ `-^•.^iEi.
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leert, dit bewyst de geheele Natuur. Dit leert u, in 't byzonder, de inrigting van uwe woonplaats,'cn van alles wat gy, op
dezelve, aantreft."
„ Een talloos fclieps'lcn heir, beflemd om vreugd te wekken,
Omringt uw' jlille koets. Ge ontfluit pas oog en oor,
Of 't bloozend ogtend-root komt uw gezigt verheugen :
Eerst blinkt dergenf$er; dan ryst de blyde zon.
Het groene veldtapyt verkwikt uw' fcheem'rende oogen;
Biedt heilzaams artzeny, met freelend zags vermaak.
't Ontluikend bloemen heir, in vrolyke fchakeering,
Mengt duizend verwen, in het groenend vel'dtap.yt.
lJ'aar zig uw oog ook wend', het vindt a:ótn bekooring,
Vermaak, genoegen, vreugd.
Maar welk een bly gefchal
Streelt sevens uw gehoor! Hoe flaan Je 1Nagtegaalen
Den te@ren minneklank, die liefde erf wellust wekt!
Wat fluit de meerel malsch! Hoe klinken all zyn toonen!
Daar heft de leeuwrik aan; hoor 't juichend morgenlied !
Hoor ginds de tortelduif zagt- vleiend lieflyk kirren!
Wyl 't kwinkeleerend heir zig voegt, met wild. gezang,
In 't algemeene Choor, dat u, tot vreugde, nodigt.
Rondom hen fpreidt de roos, jasmyn en violet
Het reukwerk der Natuur. Wyl 't fpeclend morgenwindj e
De zuivre Hemellugt , van 't f addrend wiekje, fort
,En (room en akker, met de leevens-kragt , bezwangert.
d Zoete balfemgeur ! Verkwikking der Natuur!
Wat menfchen-pen vermag uw' invloed te befchryven?
Die fireeling van 't gevoel, die zwelling van de borst,
Dien ligter loop van 't bloed, die fpanning aller veez'len
Die veerkragt ,jeugdig , frisch, die ge, onder 't ad'men ,fchenkt? —
Maar honger doet wel haast zyn fcherpen prikkel voelen.
Stoort dit uw' vreugd? 0 neen! 't verdubbelt die veeleer.
Dus werkt uw Schepper fï:eeds; zo Hy behoeften wekte,
Behoeften, die Hy wekt, verkeeren in genot.
Zie tog, hoe 't voedzaam graan reeds groeit, op uwen akker;
Zie, hoe de malfche vrugt u 't geurig fap bereidt!
Harmonisch ruifchend komt de beek, door koele lommer,
En voert het lesfchend nat uw' lippen te gemoet.
De wellust firoomt u toe, o mensch ! uit duizend bronnen,
En duizend kragten helt ge ontfangen , tot genot."
„ OnTtt 5
-
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„ Onder de menigvuldige bronnen van ons genoegen en
geluk, is voorzeker de huwelyksliefde eene der zuiverften en
voornaamften."

„ Sloeg ik nu PLACCUS' lier, bewandelde ik de boorden,
Waar bruifchende Atvio zyn' Jude wat'ren fchiet,
Toneel der Poëzy! dan reezen snyate toonen,
En TIBURS koel gebergs' wierd my ten HELIKON!
Welligt bezogt de fchim des Dichters nog deeae oevers,
En antwoordde op myn' tem, en blies zyn eigen vuur,
In 't zwoegend, kloppend hort, en 4eedt my klanken vinden,
Bevallig, teer, gefchikt, maar 't voorwerp van myn gang,
Maar neen! zyn guide, lier Ploeg ongewyde accoorden
By zong niet ,uiv're M14, maar PAPHOS' tugtloos kind.
Een reiner, hQilig vuur , doet mynen gloed ontbranden,
Schoon met veel fiaawwer.,vlam, door, 't zwakker dichtvernuft. —
Spreek zelf o Egtgenoot! en fchets de tafereelen
Der vreugden die gy finaakt. Zeg! toer, uw hartvriendin,
Met half geflooten oizoad en teederlonkende oogera,
Wyl maagdelyke blos de wangen gloeien deedt,
De blanke boezem zwoegde', en 't hart van liefde klopte,
Toen ze u den eer/len kus , met fchaamte en wellust , gaf,
Hoe daagde uw heilzon toen? — Hoe roer zy toen ge,, als vader,
Het eerie lieve kroost, in uwen arm, ontfangt?
Welk eene ontwikkeling! Een nieuw gevoel ontwaakte,
Een' nieuwe, nooit beproefde aaniveezigheid begon!
Uw hart werd uitgebreid; uw aanzyn werd verdubbeld;
De opgaande leevensvla,n , aan d' uwe ontflooken , deedt
U3v ziel, in zeegepraal• en hemelvreugde tweeven;
Daar gy, door 'S SCHEPPERS gunst , zyees voorregts deelgenot,
Het heilryk aanzyn fchonkt , aan 't pas ontluikend veezen.
0 henchlyk oogenblik! 0 he;'ryke eerfleling
Der vreugd', wier ryker oogst uw ganfche leeti• n kroondo!
Reeds glimt loet leevensvuur, met held'rer, fierker gloed;
De menfchelyke fpruit begint zig reeds te outsvikk'len.
Reeds doet een fchenzering van kennis d' eeroen oraal
t7an gulle, blyde vreugd, uit tint'lend oogjes fchitt'ren;
:, c<,'s z,vef, een lieve h'Ii, op 't avondje, daar het ,vecht
,
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De fireelende armpfes J?rekt, om 's vaders arm te ontmoeten.

Of 't dartelt op uti' knie; of 't fchuilt in 's moeders fehoot ;

Of drukt , met teêre lip , den enoederlyken boezem.
4andoenelyk gezigt! de Deugd, die de Onfcltuid zoogt! ".--•-...

„ Iet is de Godsdienst, die ons geluk, tot volmaaktheid,
brengt. Zy, die denzelven omhelzen, kunnen alleen gelukkig
zyn. Zy, die den Godsdienst verwerpen, kennen geen geltik, ja kennen zigzelven niet."
„ Wat ben ik? En van waar ? En waar tog moet ik heen z?
Wat zegt de twyf'iaar hier ? Welke is zyn' droeve taal? ----Een fpeeltuig van 't geval, dat, by geval, gehooren,
Ook weder, by geval, tot enkel niet, verdwynt, -,---Maar wat zegt GODSDIENST nu ? -- Het werk eens wyzen fcheppers j
Uit goedheid voortgebragt, tot zaligheid bejlemd.
De vriend, de zorg, het kind des algemeenen VADERS,
Die 't juichend, bly heelal , in zynen boezem draagt. —
O 'wee hem, die dit 'woord, deeg' heilklank niet wil hooren{
Geen' goedheid firaalt, voor hem, in 't ruime waareldrond.
Al wat by hier geniet, is 't blinde lot ontvallen ;
Al wat hem dreigt of treft is onheil, bonder nut.
Daar ik een VADER loaf, 'Wiens weldaan my den boezem,
Van liefde, en dankbaarheid, en vreugde, zwellen doen;
Blyft by onaangeroerd, erkentloos, onverfchillig;
Grypt zyn bekrompen deel, en vinkt weer in zyn niet."
Gods Zoon in 't Vleesch, of befpiegeling over de heilryke geboorte van den Zaligmaaker der Waereld,,Jesus CHRISTUS, binnen Bethlehem, door GERARDUS VERHEEK. Te Delft by J. de Groot
Pz. 1783. Behalves het Voorwerk, 46 bladz. in gr. octavo.
t`ene opwekkende dichtkundige befchouwing van 's Heillands
geboorte , en het by die gelegenheid voorgevallene op i3ethlchems Velden, door den Heer Verbeek op eene ftichtelyke
wyze voorgedraagen. Hy verrigt, na eene gefchikte inleiding,
eerst , het oog op Gods vroegere bedeeling, den toenmaals
vervallen flaat van 't _Joodfche Volk, en de belchryving te
Bethlehem. Daarop vertegenwoordigt h y zig den aangenaderen nagt, en fchetst ons de verschillende denkwyze der Herde
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deren; waarvan by ons eenigen voortelt als wanhoopig klaagende over des Volks lot, en 't agterblyven van Gods beloften ; waartegen zy,, door een bejaarden Herder, opgebeurd
en aangemoedigd worden. Hieraan verknogt by de verfchyning des Engels, die de blyde heilmaar der geboorte van den
Mestlas aankondigt, en dien een groot getal van Hemelgeesten ter(lond vergezelt, welken zig met elkanderen vereenigen
om 's Heeren lof uit te galmen. Onze Dichter befchouwt
dien Lofzang als drieledig , en breidt ieder gedeelte in een
byzonder Loflied uit. Voorts maalt by ons het verdere bedryf der Herderen ; hun gaan na Bethlehem, benevens hunne
ontmoeting en werkzaamheid aldaar , by en na het zien van
deezen Wonderzoon. En ten laatfte befluit by zyn Dichthuk,
na eene aanmoediging aan de Dichters , om dit gewigtige qpderwerp op een verhevener toon te behandelen , met eene
hartgrondige dankerkentenis aan 't Opperweezen. Tot
een haal van des Autheurs dichttrant zullen we een en
ander gedeelte, zo uit de wanhoopende klagte eeniger Herderen, als uit de opwakkerende troostreden van den ouden
Gryzaard, bybrengen.
Ze betreuren den laagen Raat van Jacobs nageflacht , en
bet verval van Davids huis , daar men des Keizers bevel
moet gehoorzaamen , en den Mestas niet - ten voorfchyn ziet
komen. Helaas ! zegt een hunner
:

. . . . met welk een heir van rampen
Reefs, eeuwen achter een, ons volk niet moeten kampen,
Ln waar, waar is nog 't eind' van Isrels bitter leed!
Er leeft geen ziender meer! de Heer houdt zich verborgen.
Schoon 't Outer voor Hem brand , fchuwt hij het leed zijns Volks:
Dat door der wrevlen magi, en 't ween des fcherpen dolks,
Yerneêrd, zijn zuchten flaakt, van d'avond tot den morgen.
JV zt is 't vooruitzicht doods van Isrels veegen Raat !

God fchynt zig zyn Volk niet meer aan te trekken ; en 't onderwys des Volks in zynen dienst is maar dor en fchraal; ook
bezwykt de hoop op de komst van den Mestas.
Wordt niet Mesfias Koomst van tijd tot tijd vertraagd ?
Vervult de Godfpraak niet met bangen fchrik elks ooren?
Daar ze onzer Vadren hart voorheen zo kon bekooren ,
Maar ons beklemd gemoed van droefheid als doorknaagt.
Het herinneren der troostryke Godfpraake , desaangaande,
doet deezen Herder te meer een treurig oog op 's Volks tegen-
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genwoordigen toefland flaan, daar alles zig ten onguniiigfte
tekent; 't welk hem in moedeloosheid doet zeggen:
Voor mij, wat andren ook' voor redding zich belooven;
Ik ducht den ondergang van onzen veegen flaat.
In fleede op 7udaas troon een Telg uit Davids Zaad
Te zien: dit Wonderfiuk gaat mijn begrip te boven.
Bepeins ik 's Hoogflen Trouw; de vrees beknelt mij 't hart!
Wen ik mijn oog heb op 't Profetiesch woord geflaagen;
En dan mijn Land en Volk befchouw in deeze dagen,
Wordt mij het duislig brein hoe langs hoe meer verward.
Ock! zagen we eens dien tijd! die allerwenschlijkfte uuren!
Waarvan de Ziender in zijn Boekrol heeft gewaagd,
Hoe lang, hoc lang zal nog mijn bange zieli?rijd deuren! ...
Een GFyzaard , deeze jammerklagt hoorende , fluit dien benarden
Herder , en zegt:
zwicht God dan in zijn trouwe?
Blijft niet der Vaadren hoop op 't Zeegnend Zaad der Vrouwe
Ons anker, vastgemuurd in 't eeuwig Vree verbond?
't Aardsvaderlijk Geloof elks aandacht dubbel waardig?
Schijnt acobs Huis, nu kies:! in ramp op ramp geflort,
Gantscli vreemd , daar 't zich verbeeldt Gods hand te zien verkort =
Nu zijne. wraak ons treft, zo heilig als rechtvaerdig.

Hy leidt hem, daarop, ter befchouwinge van 's Volks firaf.
waardigheid; en doet hem tevens opmerken, de zekerheid der
belofte van dien God,
Dien 't niet ontbreekt aan aagt, 't vernederd horst lijk Hulr
Weer op te richten, hoe bedekt met Plof en gruis.
De geloovige voorbeelden van Abraham en Jacob bezigt de oude Herder, om deezen zwak geloovigen te verflerken; want,
gelyk by zig uitdrukt,
't Geloof is ivaarl jk zwak, dat niet in duisternis,
In vuur en golven, durft op 's Hoogflen redding hoopen:
In 't barnen van den nood kan tot zijn' Schutsheer loopen ,
Die, door alle eeuwen heen , zijn volk een rotsjleen is.
Te gelyk gaat by het denkbeeld der verwagtinge

van den
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Mesiras, gls een Aardsch Koning, tegen; en, op voortreffciy.=
kere dan tydelyke en lichaamlyke zegeningen oogende, betuigt
by zyn onwankelbaar vertrouwen op de vervulling der Godlyke
toezeggingen, daar by zig dus laat hooren.
De Schilo, die, te recht, uit ` uda wordt verwacht,
Moet de ongerechtigheén van ons genadig wenden!
Dit is de- geest, liet merg van 't vaste orakelwoord:
Schoon de uitgej!elde-Hoop mag poogen 't hart tekrenken;
God, God,. die eeuwig leeft, blijft zijns vezbonds gedenken,
't Nooittivankl.:nd zoutverbond, dat al het zwakke fchoort.
a 7a! I-llij zal 't eerlang in kracht-aan ons - vervullen!
Hoe luttel kennis van Mestas koomst 'er is,
.,1pg, zijn 'er hoog bejaard, die houden 't voor gewis,
Dat zij, voor hunnen dood , Hem no aanfchouwen zuilen.
'# Herdenk, ,vtw, kort geleên, een grijze Godsknecht mij
Verhaalde......
,

Hier wordt des Gryzaards reden afgebroken , door eene luister•ryke verfchyning van een i-iemelsch licht, dat den donkeren
nagt in een helderen dag veranderde, waarin voorts een Engel
des Heererr veefcheen , die den Herdereh verkondigde, dat
Vorst Mesfias zo even te Bethlehem gebooren ware.
Gefchiedenis der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlaudfclre
Jeugd: Eerfle Deel, met Plaaten en Pourtraiten. Te 4infleidarn, by J. Allart, 1783, In duodecimo, 267 bladz.
er jeugd de 'Vaderlandliefde van kindsbeen af in te boezeD men,
was ééne der pryzenswaardige deugden onder de Grie-

ken en Romeinen; die ten volle•bezeften, van welken heilzaanmen invloed her vroegtydige inprenten der daartoe betrekkefyl:e
kundigheden, op liet welweezen hunner Nakomelingen, koncte
weezen. Min of meer heeft men dit voetfoor onder hykans ;iiIe befchaafde Natiën gevolgd , waar van ook hier te Lande al
-van oudsher de voct(lappen te vinden zyn. 't Is des niet vreemd
dat men, in onze dagen, daar de Vaderlandliefde op nieuw eene fterker aanmoediging erlangt, weder te ernl}iger op dit Uuk
begint te denken ; waarvan het hierbovengenielde Gefchrift eene duidelyke proeve oplevert. Een aantal van Papieren voor
de Jeugd, over veelerlei flag van onderwerpen, is 'er in de
laatae jaaren afgegeeven; dan tot nog was 'er geen volledig
Gefchrift van die natuur, met betrekking tot onze Vaderlandfche
Gefchiedenisfen; 't welk de afgifte van dit Werkje des te aannet bedoelde is de gewis genaamer doet voorkomen.
------
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tige voorvallen onzes Vaderlands, in eene aaneengefchakelde
orde, voor te draagen; niet nevensgaande aanmerkingen over
$,t geen, in die en deeze omflandigheden, cane byzondere ople ttendheid vordert , niet betrekking tot derzelver invloed, op
do Staatsgeffeldheid en het Welzyn des Lands, zo ver de vatbaarheid der Jeugd toelaat, aan dezelve een behoorlyk verflag
deswegens mede te doelen; 't geen de Opbeller van dit Gefchrift op eeno leerzaane wyze uitgevoerd heeft. Het cerfte
Gefprek, tusfchen een Vader en zyn Zoon, ontvouwt de nood
kennis der Vaderlandfche Gefchiedenisfen.-zaklyheidvn
Verder geeft hem de Vader de vereisehte onderrigting nopens
de oude gefleldheid des Lands , ei deszelfs vroegfie bekende
bevolking; waarop by dan in 't derde gefprek bepaaldlyk een
verflag van de oude Batavieren geeft. Na dit voorbereidend onderwys maakt by een aanvang van de ontvouwing der Gelchiedenisfe, zedert de komst van Cefar in deeze Gewesten, welke
ontvouwing in dit eerie Deel, tpt in 't zevende Gefprek, gebragt word tot op het jaar 814 of den dood van Keizer Karel
den Grooten , en deszelfs opvolging door zynen Zoon Lodcw k
den Vrooinen.

Egt verhaal der wonderbaare Bewaaring Gods van de Maifchap,
gevaaren met he Schip de Lendragt,gevoerd geireest by Seueir_
tnan CORNELIs STitUYS. Te Vlaardingen, by k, Nykerk , a 7 83.
,

In quarto, 17 biadz.

it berigt dient eenigermaate tot voltooijing vat een vroeger
D dagverhaal
, wegens de ongelukkige lotgevallen eeniger

Schepelingen,, in 't jaar 1782, van Vlaardingen ter Yslandfche
VischvangCte gefchikt. Het opgewelde dagverhaal betrof, na
een voorafgaand verslag van 't algemeen wedervaaren lot op
de fcheiding der Schepelingen , byzonder het lot der Manfchap
van 't Schip de jonge Alida (*); en liet thans afgegeeven behelst Bene verdere befchryving van de ontmoetingen der Manfchap van 't Schip de Eendragt; die, by mangel van Schcepsberging, na 't vertrek der voornoemde, nog eenigen tyd op
Ysland heeft moeten verblyven. Deeze overblyvende Man-fchap , aldaar overwinterende, had in dat Gewest niet veel
te worPelen ; en 't liep aan tot-vuldigetnh rampib
op het afloopen van de maand May 1783, eer zy eene geniige gelegenheid vcrkrcegen om naar 't Vaderland te rug te
keeren ; daar ze ten Iaatie behouden aangekomen zyn. Beide
deeze verhaalen , in hunne Poort wel opgefield , als verleenende een geregeld verfiag an het voorgevallene, voegen eirenaartig by elkander, daar ze tot dezelfde rampfpcedigc reistogt
behooren.
,
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Treurfpel. Proficit & retreat. Te Ymfteldam, by de
Erven van D K19ppink, 1783. Behalven het Voorwerk, 82

ELFRIDn ,

biadz. in gr. o.avo.

^Ifride , van welker gefchiedenis wy een genoegzaam verflag
gegeeven hebben, by gelegenheid der proza- vertaalinge van dit
Stuk uit het Hoogduitsch , geplaatst in den Specïatoriaalen Schouw
burg (*) , ver(èhynt hier in een dichtkundig gewaad , en met
eene gunfige verandering- van optooiiing. Voor alle gevoelige
harten is de gefchiedenis van Elfride zeker clerk 'aandoenlyk ;
ze is dus ook by uitbek welgepast voor het Tooneel; dan de
verfcheidenheid der omflandigheden en 't ingewikkelde van 't
geval, maakt geene geringe zwaarigheid in derzelver fchikkinge
voor het Tooneel. Zulks heeft, vermoedelyk, den Heer Bertruch, den Hoogduitfchen Autheur van dit Stuk, genoopt, om
'er de dénheid van tyd en praats aan op te offeren. Men kan dit,
des noods, over 't hoofd zien, in een Stuk, dat voorts treffend
uitgevoerd is; doch dok"alleen des noods; en men kan niet twyfelen, of het Stuk zou nog ongelyk beter voldoen, wanneer de
vereischte éénheid in agt genomen war. --- Dit nu heeft de
Heer Kasteleijn, in deeze zyne Nederduitfche dichtkundige navolging, gade geflaagen ; waardoor de Tooneelfchikking reeds
-eerie merkelyke verbetering erlangd heeft. Voor 't overige
heeft by het treffende van den Heer Bertruch niet uit het oog
verlooren; maar veeleer, door eene oordeelkundige fchikking
der omflandigheden, eene naar den eisch der zaaken voegende
voorgelling, en wel ingerigte uitvoering van taal en fly!, overeenkomilig met de toedragt der byzondere voorvallen , nog
verl#erkt. Kunstminnaars zullen het des dèn Heere Kasteleijn
dank weeten, dat by Fifride dus met een nieuwen luister ten
vQorfchyn brengt.
,

(') Zie boven, bl. 137, 138.
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LE T TE R- OEF E NINGEN
Papieren, rakenie liet Godgeleerde verfel2il tusfchen de Eer

HABBEMA en. j j. le SAGE ten BROEK,-waerdHn,J.

Bedienaren des Godlyken Woords te Rotterdam.

is bekend , hoe de Christenen , fchoon eenparig ge.
Hetvoelende,
dat geen Mensch, althans geen Mensch,

die de Euangelieleer overtuigelyk heeft kunnen kennen,
de eeuwige zaligheid kan erlangen, dah door Gods genade in Jezus Christus, echter de Leer der Verzoeninge de,4
zondaars met God, door Jezus Christus, keer onderfcheiden verklaren. Zulks nhaekt inderdaéd een vry groot
charaé^erizerend onderfcheid tusfchen Clíristen-Gezindheden ; dan dit is 't niet alleen; men ontdekt daerbenevens
meermaals , dat ook zy, die tot dezelfde Gezindheid behooren , 'ér niet op de eigenfle wyze over denken. En
dit heeft, zo wel gills in andere Gezindheden., mede plaats
in onze Nederlandfche Kerk ; waervan ons een nieuw
openbaer bewys verleend Word, in de onlangs uitgekomen Schriften van de bovéngenoemde Rotterdamfche
Leeraars ovei dit onderwerp. Het dàerin verhandelde betreft gene Leerílelling van andere Gezindheden, inner een
onderfcheiden begrip van hunne Eerwaerden. Beiden zyti
Ee 't eens , in 't lyden van den Heilland als Borgzochtivk
te befchouwen; doch de vráeg Is, of alles wat by gezegend , geduurende 2yn leven, geleden heeft, eri elk lydensgedeelte van 't zelve , tot het minfle toe, op het
borgtochtlgke óvergebragt, en dus verklaerd moet worden, dan df de kracht van 't Borgtochtlyk lyden eigen
gelegen is in zynen kruisdood ? De Eerwaerde Hab--lyk
bem2 beweert het eerfte , en zyti Amptgenoot het laetffe,
Vele Leeraers voeden hieromtrent verfchillende
gedachten , hellende na de ene of andere zyde over ; en
velen hunner zien dit aen als iets, waerovet- men, behoudens de Rechtzinnigheid , verfchillend kan denken
des het Stuk, volgens de zodanigen, tot die foort vair
Broederverfchillen te brengen zy , waer in men elkander
uiinzaem kan dragen. Hadden deze Rotterdamfehe
Leeraers dit mede, min of meer, zo begrepen, hun ver V6 DEEL. ALG. LETT. no. 15.
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fchil was zeker zo hoog niet geklommen, als het zich
thans voordoet. Maer neen, de eerfie ziet zyn gevoelen
aen , als volflrekt behoorende tot de Kerkleer; waertegen
de ander het wraekt , als oordeelende, dat men, door zodanig een gevoelen , noodzaeklyk in vele zwarigheden en
ongerymdheden vervallen moet ; en hunne verfchillende
leerwyze desaengaende is eindelyk een openlyk twistgeding geworden.
De Eerwaerde Habbema heeft, met betrekking tot dit
onderwerp , een• Gefchrift gemeen gemaekt , onder een
Tytel, welke zyn gevoelen zo onderfcheiden opgeeft, dat
het hier geen verdere uitbreiding behoeve: dus luid de•
zelve.- De Leer der Hervormde Kerk , aengaende het
„ Borgtogtelyke van Christus Lijden bevestigd, of Betoog,
„ dat alle de fmaadheden en finerten, welke de Zaligmaa.
„ ker, van het begin zijnes levens tot in zijn graf, geene
„ uitgezonderd , naar ziel en lighaam heeft ondergaan ,
„ eene Betaaling geweest zijn voor de Zonden, en daar,
„ door verdiende Straffen, van zijn Volk; ---- Als-me„ de, dat de bijzondere en onderfcheidene gedeelten van
„ Christus lijden , op den voorgang der Heilige Schrif„ tuur, kunnen, mogen en moeten aangemerkt worden
als eene Voldoening voor de bijzondere en onderfchei„ Bene Schulden der zijnen (*)."
De Eerwaerde ten Broek heeft, daer uit aenleiding genomen, tot het in 't licht geven ener Zedige en Vrymoedige
Veràntwoording aan de Hervormde Kerk van Nederland,
waerin hy, by het voordragen van enige aanmerkingen,
op het bovengenoemde Gefchrift , zyn gevoelen nopens
dit Borgtochtlyk Lyden , als overeenkomftig met de Kerkleer, open legt. Getoond hebbende, hoe men 't woord
bargtochtlyk in den ruimten zin kan nemen, en in dit
geval verílaen; zo vervolgt hy, (het geen bepaeldlyk dit
verfchil betreft,) indezervoege. ---- „ Vraagt men nu
„ verder waarin de eigenlijke borgtogtlijke voldoening, of
de betaaling des borgs aan de Godlijke rechtvaardigheid
„ gelegen zy? en wil men dus het woord borgtogtlijk in
„ deezen bepaalderen zin opvatten, dan zeg ik met den.
„ Bijbel, en overeenkomflig de Formulieren van eenig.
heid, bij onze Hervormde Kerk aangenomen, dat de ei„ genlijke betaaling, of voldoening , des borgs aan de Godly..
(*) Een tweede Stuk hiertoe behoorende, wat laater afgegeven, firekt ter nadere ilavinge van 's Mans gevoelen.
„
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„ lyke gerechtigheid, en de daarop gegronde verzoening
van zondaaren met God, gefchied is, door de eenige
„ volmaakte zoenoflèrhande aan het kruis; — door zijn
bloed, het welk aan het kruis vergooten is tot vergee„ vinge der zonden ; door zijn dood. Men zie
„ maar , om uit ontelbaare plaatfen eenige te noemen a
„ Eph. V. 2. Heb. X. 12. Matth: XXVI. 28. Hand. XX.
,, 28. Rom. 11I. 25. V. 9. Eph. I. 7. Col. I. 14, so.
„ Heb. IX. ia. XIII. 20. i Pet. I. iq. Col. I. aa. Heb.
„ II. 9, 14. Ron. V. to. En, dewijl de Heilige Schrift
„ zoo flandvastig, en overal, de verzoening met God
„ de vergeeving der zonden , en alle de heilweldaaden,
„ door den borg Jeftis Christus , voor zondaaren verwor„ ven, -aan zijnen kruisdood toefchrijft, zo meen ik daar„ uit te mogen en te kunnen befluiten , dat al het overige,
„ wat in den borg plaats hadt, zijn voorgaande lyden,
„ de Ifmaadheden en finerten , welke hij gedraagen , en de
gehoorzaamheid, welke hij daaronder uitgeoefend heeft,
„ voor zo ver dit alles van God, als door eenen plaats*
„ vervangenden Borg van zondaaren. volbragt , wierdt
,, aangenomen , alle zijne eigenlijk verdienende , zoo
„ wel, als vertroostende, kracht uit dien kruisdood ont„ leende."
Op deze Verantwoording is wyders gevolgd een Verhaal
en Opgaaf van eenige zaaken, betrekkelijk tot liet onlangs
uitgekomen irerk over het Borgtogtelijke van Christus Lijden, en zekere Verantwoording daar tegen ; waerin de
Eerwaerde Habbema een verlag geeft van het deswegens
voorgevallen, zo teil zynen aenzien , als ten opzichte van
zyn Amtgenoot ; en tevens enige aenmerkingen over die
Verantwoording mededeelt. Dit Gefchrift loopt meerendeels over gebeurtenisfen en perfonaliteiten; maer behelst
in 't wezenlyke niets byzonders dat tot opheldering, van 't
gefchil dient; 't geen de Autheur ook niet zo zeer fehynt
bedoeld te hebben, als wel de verdeediging van zyn gedrag
hierin gehouden; uit kracht van welke zyn Amtgenoot dan
in een ongunftig licht voorkomt. Zulks heeft den
Eerwaerden ten Broek getroffen, en bykans overgehaeld
tot ene fcherpe beantwoording ; dan nadere overweging
heeft hein wederhouden; en doen befluiten, om voor af
slechts een Pro »»ifioneel Antwoord gemeen te maken; waerin
hy, na enige algemene aenmerkingen over de fchryfwyze
van zynen Amtgenoot, te kennen geeft, dat by hem ver
nader zal antwoorden'. „ Maar, zegt hy, ik hoop-volgens
Vva
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„ het te doen, met die bedaardheid en onzijdige bezadigd
, held , welke eenen Christen , en vooral een Leeraar-,
,, der Hervormde Kerke , betaamen. En ik zal daarom
mijn antwoord zo lang uitflellen, als ik noodig oordeel,
„ om het met die geileldheid van geest te vervaardigen,
„ en, zonder eenige perfonaliteiteu, eens ter zaake met
,, U te redeneeres." 't Is te wenfchen, dat zyn
Eerwaerde, indien by van oordeel blyft, dat by niet kau
noch mag zwygen, ('t geen hem velen, en onzes oordeels
niet ten onregte, om vredeswille aenraden ,) zyn woord in
dezen zal houden; of dan ook zyn fchryven mogte dienen,
om dit gefchil uit den weg te ruimen; ten mintje het zo
ver te brengen , dat onderfcheiden gedachten_ deswegens
voortaen geen haetlykheden baren. 't Is zeker dat
andere Christenen , die Gods genade in Jezus Christus,
loog waerdeeren , maer de geheele leertelling van dat Borgtochtlyke voor niet Schriftmatig houden , het aenzien als
een ydel gefchil, dat niet tot eer onzer Vaderlandfche Godgeleerden ftrekt. En we hebben geen minder reden orn.
vast te Heilen, dat alle brave Christenen, die zich niet
zeer bemoeien , met de fpitsvinnige verrchillen over de
Leer der Verzoeninge, maer 't 'er op toeleggen, om een
recht dankbaer gebruik te maken van hunne welverzekerde
kundigheden rakende Gods genade in Jezus Christus, eet
twist van die natuur onder de Leeraren der Kerke met
leede oogen aenzien. 't Is jammer, dat men in de verklaring van een LeerfFuk , 't welk niets dan liefde ademt, en
deszelfs belyders alleszins tot onderlinge liefde noopt, ene
bronwel van bitterheid ontmoet ! Dan, na het affchryven dezes vernemen wy met een wezenlyk vermaek,
dat de heide opgenoemde Heren , in de Leydfche Courant van ao October, „ aan het Publiek adverteeren, dat
de Perfoneele differenten, tusfchen hen beiden ontfiaan,
in der minne zyn bygelegt, en zy niets Perfoneels meer
tegen elkanderen zullen fchryven;" 't welk, zo wy hoopen , ook alle afwending van verder misverftand ten gevolge zal hebben.
Terwyl dit ons berigt, by zekere gelegenheid, langer
Bleef liggen , is ons intusfchen nog ter hand gekomen een
Stukje , getyteld : De redeneerwys en het Stelzel van den
Hooggel. en Wel Eerw. Heer J. J. LE SAGE TEN BROEK,
over het borgtogtlyke van Yezus lyden, naauwkeurig opgegeven en onpartydig overwogen. De Schryver is een ernílig
voorilander der eigeiuie denkwyze, over bet Borgtogtlyk
1y-
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lyden , als de Eerwaerde Hablesna, en befchouwt des de
denkwyze van den Eerwaerden ten Lroek als onrechtzinnig.
Het Gefchrift draegt alleszins blyken, dat deszelfs OpfielIer bekwaam is, om een Godgeleerd verfchil te behandelen, en zyne gedichten geregeld voor te dragen: ook had
de Schryver ongetwyfeld regt, om zich over een openbaer
verfchil openlyk uit te laten. Het een en 't ander erkennen
wy gereedlyk. Maar het komt ons tevens voor, dat het
heter geweest ware met zulk ene beoordeeling te wachten,
tar dat de Eerwaerde ten Broek de nadere verklaring van
zyn gevoelen, welke men te gemoet ziet, gemeen gemaekt
had; als yvaerdoor men veelligt beter in ítaet gefield zal
kunnen worden , om bepaeldlyk over 's Mans gevoelen
deswegens te oordeelen , dan tot nog heeft kunnen gefchieden, uit het geen in de eerste hevigheid des gefchils
op 't papier gebragt zy.
Lc vensbeJchryving van eenige voornaaine , miest Nederldndfrhe
Mannen en Vrouwen. Uit egte Stukken opgemnaakt. Tiende off
laatfle Deel. Te .tnjlerdam, by P. Conradi,en te Harlingen,
by V. v. d. Plaats, 1783. In gr. otïavo y 353 blads.

it deeze verzameling van Levensbefchryvingen is meermaals
U gebleeken
, dat het ons Vaderland, door alle tyden heen ,

aan geene voornaame Mannen en Vrouwen ontbroken heeft,
die op onderi'eheiden wyzen den Landzaaten ter eere gellrekt
hebben. En men heeft, door de uitgave van dit Werk, menig
Leezer eene aangenaame en nuttige ontvouwing van derzelver
leevensloop, en merkwaardiglle verrigtingen , medegedeeld.
Thans heeft men goedgevonden deeze verzameling met dit
Deel te befluiten ; het welk ten deezen aanzien niet minder
dan één der voorigen voldoet ; daar 't ons nog een aantal van
zestien perfoonen voorfielt, die de één in dit, de ander in
een ander opzigt, 'uitgemunt, en in eene mindere maate ons
Vaderland weezenlyke dienflen gedaan hebben. De meesten
hunner zyn ook uit dien hoofde by onze Landzaaten nog in
Bene behendige nagedagtenis ; doch 'gr worden ook eenigen
onder gevonden, die, hoewel den Geleerden bekend , en door
hen geëerbiedigd, egter by het Gemeen veelal in vergetelheid
Ichynen geraakt te zyn; wier gedagtenis in deezen met het
hooglle regt als vernieuw wordt. Wel inzonderheid heeft dit
plaats omtrent den beroemden Radboud Herman Schele; een
Overysfelsch Ridder, die 's Lands Vryheid zo luisterryk heeft
voorgeftaan , dat by wel een verleevendigd aandenken verdic..
ne; '-t welk ons ook noopt om by deszelfs Leevensbefehryvi'i'
Vv3
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wat bepaalder (iii te flaan, en 'er eenige trekken uit te ontleenen.
Hy was uit een overoud adelyk Overysfelsch Geflacht, in
den jaare 1622, gebooren ; had zyne Studien te Leiden aangevangen, en dezelven voorts in Frankryk en Italie voltrokken. Met een fehat van Geleerdheid t'huiswaards gekeerd, bewlytigde by zich, om dien wel aan te leggen, en nog Reeds
te vermeerderen; waartoe by, een geruimen tyd, in afzondering, vry van ftaatzugt en beflommeringen, een fill verblyf
hield., op zyn voorouderlyk Landgoed Welberg, niet verre van
Steinfurt gelegen. Hy behaalde intusfchen, zo , door zyn DDderhoud in de oerl;eermg, als door zyne uirgegeeven Schriften , alomme deli -roem van één der eerlire Geleerden te z n ;
en deeze , zyne ` bekwaamheid , benevens zyn braaf charáter,
maakte eerlang een einde aan zyn amptloos leeven. Die van
OverysfeI namen zynen mond en pen te baat, in de Inwendige beroerten en onderlinge gefehilien , welken het Landfchap
eenige jaaren agtereen verdeelden, en waarrn by de z'de der
Staatsleden manmoedig (taande hield, die zig voor de Vryheid
in de bresfe melden, en anderen, die haar belaagden, tegen
daar was ook de edele Schele, op de bekende-ginèp.Va
groote Vergadering in 's Hage, in den jaare 1651, van wegen
de Ridderfchap van Overysfel , onder de eer!Ien afgezonden,
om 's Lands oorbaar voor te ílaan; welken last by met de
grootfte wakkerheid volvoerde.
„ Merkwaardig, (vervolgt de opfteller deezer Leevensbefchryvinge,) is het berigt, 't welk de geleerde Grevius, die
zyne gedagtenis door eene uitmuntende Lyk-'en Lofrede ver
hieromtrent geeft.; dat hy, naamelyk, dee„en las$-euwigd,
niet om voordeel, maar alleen uit zegt en liefde tot zyn Vaderland, op zig Hann: zynde dit blykbaar, Wyi hy, tot goedmaaking
van de kosten, die 'er tot onderhouding van de waardigheid des
Perfoons , welken hy verbeeldde, noodwendig vereischt werden,
ninvner iets van den Lande genoot. a, fchoon hy eenige faaren,
in 's Hage, van ''s Lands vege, met een aanmerkelyk deel der
Regeeringe bezwaard bleef, ging by van deé:e gewoonte, omteeds
van liet zyne te leeven, niet af. Waarlyk een zeldzaam voorbeeld
van belangeloosheid. Dan dit was flegts een geringe trek;
een maar flaauw kenteken van de grootheid zyner verhevene
ziele. Hy voegde hier by alle die voortreffelyke deugden, die
een waar Vader des Vaderlands volmaaken. Gelyk 1y
in zig zelven geene gebreken over het hoofd zag, zo ver
ook niet hat geen andere misdreeven. Dikwils-fchondey
hoorde men hein , ter hooc;e Vereaderinge, klaagen over de
'toeneemende pragt en weelde: gelyk ook over de inhaaligheid,
het verkoopen van ampten, ontvreemden van rs Lands penningen en diergelyke cuveldaaden. Terwyl by ook hen die
hier mede befnet waren, openlyk ten toon ftelde. Van den
•
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anderen kant vonden alle braave en eerlyke Lieden, van allerleien (laat en rang, in hem eenen edelmoedigen, fchranderen
en ftandvastigen raadsman en befchermer."
Wyders leert men ons hier deezen uitileekenden Man nog
nader kennen, door eenig verlag van zyne Schriften (*) te
geeven, waaruit men 's Mans bekwaamheid ten duidelykfte
kan opmaaken; en in welken men herhaalde blyken vindt, van
dien zuiveren afkeer van alle overheerfching en dwinglandy,
tegen welke by zig, geduurende zyn geheelen leevensloop,
met alle kragt verzettede. Zie hier 't geen men ons deswg
gens, onder anderen, van twee zyner Schriften meldt.
„ De billyke liefde tot zyn Vaderland, welke by niet alleen
op de lippen voerde, maar ook met daaden, met fpreekende
daaden, beter dan alle woorden , (vooral zo de daaden daar
bewees, firaalde ten flerkilen door in zyn-tnedilrygz,)
Vertoog, over de Oorzaaken van den eer/ien Engelfchen Oorlog.
In het zelve treft me .7 een zeer naauwkeurig verflag aan van
deezen Oorlog, onzen Staat, op de onregtmaatigíle en balddaadigfie wyze, door Engeland aangedaan ; hoe de Britfche Natie
uit trotfchen overmoed en kwaadaartigheid, uit booze nydigheid
en afgunst van wegen de welvaart en bloeijenden Koophandel
van ons Vaderland , tegen alle regt en reden, de vrede verbrak;
en, niettegenflaande de Algemeene Staaten dit, op alle wyzen ,
hadden tragten voor te koonien, ons geweldiger hand ter Zee
aantastte. Dit betoog van der Staaten onfchuld is zo ontwyfelbaar, dat de geagtue Gefchiedfchryvers , Rapin Tlroyras en
David Hume; daarmede inftemmen. En hoe zeer ware het voor
ons, voor dit voorheen zo gelukkig Gemeenebest, niet te wenfehen , dat de trekken , welke de Heer Schele van der Engelfehen
Volkaart zo juist, zo levendig en kragtig, gefchilderd heeft, in
onze tyden niet gebleeken waren, alleszins natuurlyk te zyn!
Hoe gelukkig zouden wy zyn, indien deeze Groote Man de
oogen zyner Medeburgeren in deezen voor altoos geopend, en
die . gevaarlyke Nabuuren , wier belang altyd met het onze
ftrydt, even daar door hadt doen kennen voor het geen zy
waarlyk zyn , dat is, onze natuurlyke vyanden 1
„ Geen minder gewigtig Stuk, uit de pen van Schele gevloeid,
is dat, 't welk Libertas Publica, of de Geryneene hryheid door
hem genoemd, en meermaalen, in het Nederduitsch overgezet,
herdrukt is. In hetzelve maalt by zynen Leezer de Vryheid op
het bekoorlykfle af, en verdeedigt ze tegen haare heimelyke en
openbaare benyders en vyanden met eene waarlyk mannelyke
welfpreekendheid ; terwyl by aan de andere zyde , door de
bevalligheid der voordragt, zyn Medeburgers opwekt, om dit
12 a-

„ (*) Men vindt dezelve in de Latvnfctie Tatle s11e bvccn verzameld
onder den titel van Politi1c .Sueke; vtinz R. U. Schele, ene. in liet twcc
de Deel der dnalecie Bel„:*„. van dice tiecr Burwa
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gadeloos en onwaardeerbaar pand hoog te achten , te bewaarcn , cn,
in alle gevallen flandvastig te verdeedigen. Tot eene proef
hiervan verfirehke het Plot, waar de Ridder zig onder andere
dus laat hooren. „ Wie is 'er, die geen geheugenis draagt
van het geen, voor korte jaaren gebeurd , in 's Lands geg , Ichiedenisrell voortaan onbekend moest zyn! Wanneer de

,, Stadhouder, op eigen gezag , en zonder bevel der Staaten,
„ het Krygsvolk tegen de vermoogendfle Stad van Holland
„ heeft kunnen aanvoeren ; en, daarenboven, de Afgevaardig„ den van Zommige Steden gevangen zetten. Ik meld dit
„ egter niet, om den jongen Vorst te befchuldigen. Hy hadic
„ verfland, en, naar zyne jaares, eerre neiging tot de deugd;
„ zo dat , ware hy niet in handen van de ondeugendilè
„ Leermeesters gevallen, hy een braaf man geworden zou
,, zyn • en de verdienflen van zyne Voorouders, jegens deeze
,, Landen, mogelyk geëvenaard hebben. Neen! Die, Die,
„ zeg ik, moeten befehuldigd worden, welke , den Vader
„ fehandelyk vleijende, ten einde hun Hof te maaken, derf
Zoon voor de jaaren, in welke het versland behoorlyk ryp
wordt, tot zo hooge eerampten en raagt verheven hebben.
„ Die, voor dat liet bleek, werwaarts het Vorftelyk gemoed
zou overhellen, de oorzaaken geweest zyn, dat de Vaderland(che Vryheid in cje waagfchaal gefield , en een erfdeel
„ wierdt van den Stadhouder, hy. Hiogt dan zyn • wie by
wilde. Die, uit. kruipende laaghartigheid, gedeeltelyk ook
door eerre vuige infchikkelykheid , of uit fchandelyke in„ z^gren , hem in dien Raat geheld, en die gedagren inge„ boezemd hebben, dat by alles, wat by begeerde , vermeet,
„ en wederom alles Vermogt wat hy begeerde (*). Wy zyn
,, het, die, in de Rad van Amfterdam, de gemeend Vrvheid
naar het hart ge(Iooten ; die, in de Perfoonen der gevan•
gene flaatsleden, de wetten vertreeden hebben. Onze
„ mond heeft hein nog, na het bellaan dier reukelouze euveldaal, gevleid; onze befluiren hebben hem gëeerd, als
hy, hierdoor, het welzyn van den Lande behar tigd ! ja, by
„ is door ons , by openbaare brieven, 'er plegtiglyk voor bcdankt geworden. En zy, die nog het meest aan de Vry„ heil kleefden, maakten zig door hun flilzwygen Inisdaadig.
En dit is dan het uiteinde der flervend,e Vryheid geweest!'
„ De Vorst verzogt, naderhand, niets , 't geen by niet
hadt kunnen gebieden; hy begeerde niets , of was ver„ zekeed , dat het niet geweigerd zou worden ; by deed
niets , 't welk niet ylings , eh byna eerder dan liet ge
goedgekeurd. 't Valt derbalveil ge --„cjanws,ierdt
makkelyk te zeggen welke onze toefrand geweest zou zyn.
„inDe FIeer Schele hadc, gelyk wy vvi l scu zagen, ziidng in í1. II. Id.
5 llc_een Staaten Generaal,"
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indien de Stad by verrasfng ingenomen, eh alles, naar
wensch, gelukt ware ; daar ook zender dit, onaangezien
„ de aanlag te loor liep, de vryheid van fpreeken nergens
„ meer dan by het gemeen, by het geringl}e zoort der Bur„ geren, befpeurd wierdt. Deeze tyden heeft ons Vaderland
„ moeten zien, en wy hadden nog reden den Jongeling
te bedanken. fly fchaamde zig het gebieden meer, dan
„ zyne kruipende l gaven het gehoorzaamen ! Doch dat deeze
„ haatelyke gebeur-tenisfen voorts voor altoos in het duistere
„ begraaven werden, eng. (*),"
Tot een byzonder' bewys van de hoogagting zyner Landgenooten voor hem, brengt men hier nog by, dat aan zyn Ed.
met algemeene• flemmen opgedraagen werd , het Drostampt
van Tsfelrtsuideta , ééne der eerfle waardigheden in Salland, welke den weg baant tot het Hoogfte Eerampt in Over ysfel ; van
waar dat Drostampt, door veelen, langs allerléie wegen, bejaagd werd ; doch het viel hem, in de overtuiging zyner ver
zonder dat by 'er na Ronde, ten deele. Maar by-dient,
overleefde deeze eer niet lange; maakende eene felle en brandende koorts, 'pas twee maanden laater, een einde van zyn
Voor het Vaderland zo dierbaar leeveu, den 1óden van Hooimaand, wanneer by cuaauwlyks den ouderdom van veertig jaaren bereikt had. El) 's Mans overlchot werd plegtig ter aarde
herteld te Borne een klein Dorp in Twente, gelegen tusfchen
Delden, Airnelo en Oldenzaal. Veelen beklaagden des
bidders vroegen dood; waarvan de Opsteller zig hier byzonkier beroept op den Dichter Vollerahove en den Redenaar Grevius.

„ Zync agtergelaatene Schriften, (zegt, by voorts ,) kwa.
men na zynen dood in handen van zynen Neef, den Zoon
7,yns Broeders, Karel Otto Schele, Heer van Veenburgge.
enz. Zy wierden, inzonderheid , behartigd, en vervolgens
gemeen gemaakt door den beroemden Gooswvyn Hoogers, die
eerst als Hoogleeragr, in plaats van Grevius, door de Regeering van Deventer aangefleld, naderhand aldaar de Burge
waardigheid bekleedde. Een uitfteekend voor -mestrlyk
ander der Nederlandfche Vryheid ; getuigen drie Redenvoe_-íl
ringen door hem te Deventer gehouden, en welke men vindt
agter zyne Latynfche g -digten in 1672, te Amfterdam by Elzevier, uitgegeeven. Waaromtrent wy, by deeze gelegenheid,
niet kunnen nalaaten te melden, dat zy voor de naaste reden
n oorzaak gehouden worden, waarom haare edelmoedige Opeller, toets, na het overlyden van Schele, de tyden merkelyk
veranderd waren, van zyn ampt verlaten werdt. Hoobers bereikte niet eens den ouderdom van veertig jaaren, en overleedt
den 14 van Lentemaand 1676.". En even zo oordeelt
on(') Over dit Gefchrift van Schele kan de Lezer verder nazi.n
'1 h y vei va: de r i, luid in r:1n I;: ; r/!rr r b. s."
.
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onze Schryver het te regt niet ongevallig hier nog te hetitine.
ren, „ -dat het aanzienlyk ampt, aan onzen Schele, op het einde
zyns levens, opgedraagen, het Drostampt naamlyk van Tsfelmuiden, thans bekleed wordt door den Edelen .fdolf Warner,
Baron van Palland tot Zuithem, die, op het (poor zyosgrooten
Voorzaats , de Vaderlandfche Vryheid getrouwlyk de bapd
biedt, en nog onlangs, hoe zeer zelf een Drost, zynen Land.

zaat van het,faaf%he en dubbel ongerechtige_ Juk der gevloel^te Drostend"lensten , tot zyne onfterfiyke eer, heeft helpen
ontheffen .'
Voorts befluiten wy dit Artykel met den hartgrondigen
wench des fchryvers, „ dat het ons vry Gemeenehest nimmer
aan zoortgelyke Voorlianders zyner geheiligde Regten mooge
ontbreeken, maar dat 'er i}eeds meer en meer gevonden
„ moógen worden, die, zich de voortreffelyke deugden van
„ de zodanigen fandvastig voor oogen, Rellende, in hunne
,, loflyke voethappen treeden, en daardoor hunne naamen by
,, alle dankbaars Vaderlanders vereeuwigen !"

, eedekundáge Vertoogen , of de Gefprekken van SAGTON en TEA'EXEES, faamge/!eld door H. J. LEMMZNK. Te Am l erdam, by
C. Groenewoud, r7g2. Behalveti de Voorrede, 196 bládz.
in gr. o5t avo.
er. getal van vier- en twintig gemeenzaame gefprekken,
tusfchen •twee verftandige en deugdzaame Vrienden , handelende voornaamlyk over 's lblenfchen zedelyke gel}eldhéid
.en verpligting , met tevens over 's Menfchen verbastering,
tonder aanwyzing der gevolgen , die uit de betragting der
Deugd en Ondeugd voortvloeien, levert ons in deeze verzanieling verfcheiden leerzaame bedenkingen over die nutte
foffe. Eren aangenaam buitenverblyf, waarop zy zig onthou
herhaalde wandelingen doen , geeft hun, naar de-den,
verfcheidenheid der omftandigheden , aanleiding, om dit onderwerp van verfchillende zyden te berchouwen, en op ver.
fchillènde manieren te behandelen, dat gemeenlyk zyne gei
valligheid heeft; des Liefhebbers van. zedelyke befchouwingen
deeze Vertoogen me 4 vrugt en genoegen zullen kunnen doorbladeren. Tot eene proeve van des Autheurs denk- en fchryftrant, diene de volgende overweeging van Sagion. over de
zig meermaals vertoonende te onvreedenheid van den veranderlyken Mensch.
„ De mensch, (dus vangt by aan,) is zelden te vreede,
geffaag verlangt hy, en dus is by fleeds aai het nafpeuren der
veranderlykheid onderworpen, Hoe weinig menfchen zyn te
vreeden in de (laat, daar zy in loeven , of met de zaaleen die
l n bejegenen; is men in tegeufpoed, men verlangt om daar
'
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uit te geraaken; is ons lot beter, nog verwagten wy meerder;
en is de mensch al eens geklommen tot zyn hoogfle geluk,
dat hy hier bezitten kan, 8 Tenexees! hoe zelden te vreede,
en menigwerf naa nog veel beter is men dan niet reikhalzende;
de mensch weet zelden wat hy wil, en zoo by het al eens
weet, hoe buigbaar, hoe veranderlyk, hoe verkeerd, is niet
zyn wil.
Ten allen tyde heeft men het menschdom befinet gezien met
deeze vuile ondeugd , en hoe meerder 'er zig zaaken op dit
geheelal vertoond hebben, hoe meer deeze lust is opgewekt
en aangewakkert geworden , de mensch is zelden te vreede,
en Reeds vgranderlyk. Zie ter bevestiging hiervan eens neder
op het metischdom, beginnende met den armilen mensch; de
naaktfte bedelaar, die niets heeft etn te eeten, noch aan te
trekken, dan dat Beene, dat de hand van eene barmhartige
mededeelzaamheid hem toereikt, zal [feeds verlangen, getrokken uit deeze fiaat van ellende, zigin eene betere gefteld te
zien; dit is meestyds zyn geduurige wensch:. word aan dezelve voldaan, geraakt hy al eens in eene betere hand, de
vraag zal zyn , of by hier mede te vreede zyn zal ? De
ondervinding leert ons ten klaarlle het tegendeel: hy is in die
betere (iaat, die altemets veel beter is, dan hy immer zonde
met reden kunnen te gemoet zien, gantsch niet te vreede,
ja menigwerf veel te onvreedener, dan in de rampzalige iaat
van zyne ellendens; alles , wat hem ontmoet, wat hein aan -doet , 'alle zaaken , hoe genaamd en in welk daglicht ook
befchouwd , mishaagen hein , en hy wenscht Reeds dezelve
Veranderd te zien, en dus , welke hooge trap van zyn geluk
by ook bereiken mag , hy is nimmer te vreede, en Reeds leeft
Icy, aangezet door de veranderlykheid zyner wenfchen, in een
geduurig verlangen.
„ Doorwandelen wy vervolgens alle de Randen der menfchen, die zig hier in dit leeven opdoen, (laan wy ons• oog op
hunner aller neigingen, is het niet een waaragtige waarheid,
dat van de geringde tot de hoogstverheevene , van de jongfle
tot de oudite, by alle menfchen, de een meerder dan de andere, eene veranderlykheid plaats heeft, die wy niet genoeg
kunnen befchouwen, en die ons geduurig moet verwonderen?
3s 'er wel een enkelde zaak op den aardbodem , die de mensch
maar niet te dikwils wil veranderen; komt 'er hem wel een
te vooren , die by niet gaarn anders zag; en 't geen by van
daag begeert zal by morgen niet agten ; het geen by op het
zelfde oogenblik, dat hy daarna wenscht, verkrygt, zal by
;terftond weder in iets anders, of op eene andere vvyze , wil_
len veranderd zien ; zoo dra heeft by zyne bekende fchatten
niet t'huis gekreegen, of hy wilde wel, dat dezelve meerder
waren; zoo ras heeft by niet in het een of ander zyner ge_
liefdde oogmerken geflaagt, of by word wars van het verkree-
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gene, en krygt dus op het oogenblik dat hy` die zaaken ,welke
voor zc weinige oogenblikken de dierbaarae zyner wenfchin,
gen uitmaakten , een tegenzin.
„ Menfchen van een dusdaanig veranderlyk chars Ier zyn
zeker, de rampzalige der waereldlingen. 't Is waar , het
geheele menschdom , en wy zelve zyn daarmede in veele zaaken befinet, doch nimmer kan ik genoeg myn en uw geluk
bewonderen, om dat wy in veele opzigten, door den aart ons
in deezen eigen, befchut tegen Bene menigte rampen, veele
genoegens, aan andere onbekend , genieten moogen; nadee-

len, die in geene verhitte verbeelding beftaan, maar in alle
deden waaragtig gegrond zyn. Befchouwen wy e kortelyk.
„ De mensch die geftaag verlangt naa iets dat h verkrygt,,
zig als dan met het verkreegene niet te vreede houd , opent
zelve de deuren van zyn • harte, waardoor alle ongenoegens,!
verdrieten en janimerlykheden vrylyk intreeden , en dus zig
van den mensch meester maaken. Gefiaag Relt de verandgrlykheid van zyn wil, en de menigvuldigheid zyner wenfchingen , hem bloot voor de rampzaligl}e gevolgen. ' Ziet men niet
dikwils een mensch, die iets goeds verlaat, treeden in het
hoogfre kwaad ; hoe menigmaalen word eerie goede zaak, die
niet anders clan gefladige bekoorlykheden oplevert, verwisfelt
tegen ee,ie, die ffieeds de fcherpile doornen, die Iiaare beoeffenaars op het leevendigfte treffen , geeft , en dan is het
menigmaal te laat, om weder te koperen, tot dat gewenschte
goed, dat men verlaaten heeft; en in welks bezit men zig nu
Baarn geftelt zag. Ik zoude, veel jaaren tyds noodig hebben ,
zoo ik, waarde Tenexees! hiervan, alle cie trekken, waar in de
blykbaare tekens van -verdriet en ongenoegen zig opdoen ,

wilde afmaalen; neen, myn vriend, zy zyn allen by u bekend
en dus is het niet noodig die te herhaalen. FIet zal overge<
voeg zyn nogmaals te herzeggen , dat 'er geen rampzaliger
Raat , geen gevaarlyker toelland voor den . mensch is , dan
wanneer de wereldling zig overgeeft, om in alle zaaken eerie
ongehoorde, en tegen alle reden flrydende, verandgrlykheid,
in wil en geneigdheden , in agt te neemen ; zo ras de aard
aan dezelve overgeeft , is en blyft een kring van-wormzig
ongenoegens en verdrietlykheden hens geftaag omringen ; hy
(haakt hier geene aangenaamheden in dit leeven; geene ruste,,
Beene de mint e vergenoeging bejegent hem, en hy fluit einde
onder de flerkfte beweegingen van de rampzaligae zyner-Iyk,
hartstogten, zyne leevensloop.
„ Ik beroepe my op onze eigen ondervinding, en ik ben ten
vollen by my bewust, dat zulke verdrietigheden menigmaal ,
door de veranderlykheid van rnyn wil en geneigdheden , in
sommige zaaken, in my zyn te weeg gebragt: en hieruit ben
ik in (laat, cm ten minfle de rampzalige Raat vaq deziilke,
'e dezdvc in him l ehee'.e leevcn, zonder ecnige de minere
^s^
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.egenkaminir , ja op hun doodbedde zelve , iu alles den mees -ter laaten fpeelen , op te maakcn.
„ Gelukkig dan wy, waarde Tenexee1 die geíiaag ons werk
manken, van deeze verkeerdheid tegen :e gaan. Het is waar,
gelyk ik reeds gezegd heb , WY genieten niet hierin , even
zoo min als in andere zaaken, do volmaaktheid; maar, myn
vriend ! wy blyven egter bewaard voor veele rampzaligheden ,
die anderen, welke niet eeffaat, op hunne hoede zyn, bejegent n. Voordeelen , die aan zoo veele onbekend , en daarom
voor ons te nuttiger zyn. By voorbeeld, om maar eene zaak e
ter toetlè te hellen , gy,, myn vriend! en ik zyn beide vergenoegt in de f aat, in welke wy leeven, en de wyze waarop
ivy het zelve llyten; dit doet ons het oog fluiten op zoo vecie
nietigheden , waarvan wy misfchien fierke betragters zouden
zyn; wy gevoelen eene vergenoeging., die misfchien maar aan
weinige bekend is; en, in plaats van onze oogenblikken in
verdriet en gemelykheid te flyten, is alles vergenoeging wat
ons aandoet, zonder dat wy over onze flnat , die in onze
oogen dierbaarder dan de grootfle kroonen is , klangen , maar
veeleer niets anders wenfchen , dan in dezelve te mogen vol
Dus ot.tfnappen wy de gevaaren, dus ontflaan Wy ons-harden.
van de boejens, waarmede wy anderzins zouden geboeid en
gebonden zyn: wy vermaaken ons in de eenzaamheid • op eenc
behoorlyke wyze; veele ondeugden blyven ons onbekend; en
riet reden zal onze Raat by onze erfcheiding veel geruster
zvn. En dat laat ons voortaan, waarde vriend! geftaag naa
geen arder wyze van leeven hier in dit traanendal (taan, dan
die, welke wy hu beoefenen. Gelooft my, wy zullen ons
niet bedroogen vinden , in een goed te bezitten, dat ons vergenoegt, en zelfs eenigermaate •alle droefheid verzagt ; het is

beter in het zelve te volharden, dan naa iets anders te ver
waarvan het genoegen en de ongenoegens ons onbe--lange,

kend zyn.
„ Hoe gelukkig zouden wy zyn , zoo eens alle lust ons
begaf , om onze wenfchingen en vermogens verder uit te
breiden! dan zonde geen hoekje i n ons huis te vinden zyn,
daareenige ongenoegdheid heerschte. Laat ons dan voortaan,
hoewel het ons niet mogelyk is , de volmaaktheid van deezo
deugd in haar geheel en in alle deelen te fmaaken , egter
tragten, zoo veel mogelyk is, om dezelve ons eigen te maaken. W'y ondervinden niets dan fchoone hoedanigheden haar
zoo eigen ; laaten wy vry (iaat maaken, nog veel meerder te
zullen verkrygen , indien wy in derzelver beoeffening voortgaan."
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Zedelyke Verhaalen, getrokken uit de Werken van de Fleeren
D'ARNAUD,MERCIER en anderen der beste hedendaagfcheSchryvers ,
m et nieuw geinventeerde Kunstplaaten verf:erd. Zevende Deel.
Te 4mjlerdam , by A. Mens Jansz. 1782. In octavo 344
bladz.
zevende Deel vaa dit leerzaam Gefehrift, dat zig door
H et
de keurigheid der keuze van Verhaalen bellenc;ig Maande

houdt, behelst weder een drietal van Verhaalen , die van een
leerryk nut zyn. Het geval van Ade jon en Saly ni fielt ons
inzonderheid voor oogen, den vreeslyken voortgang van kwaade driften , wanneer zy inderzelver eertien oorfprong niet
behoorelyk beteugeld worden. .Adelfon maakt zynen Vriend
Salvini bekend met zyne Beminde Nelly ; en deeze wordt zyn
Medeminnaar. Salvini, die van alle zyden de f}erkfte verpligting aan Adelton heeft , en in wien fide fon het grootfte vertrouwen fielt, bemerkt zelf wel het haatlyke van zyn bedoelde; hy kant 'er zig ook eenigzins tegen, maar zyne drift
overmeestert hem. De flryd tusfchen Verftard en Drift wordt
hier eigenaartig ontvouwd ; jammer is 't naar dat de drift
zegenpraalt ; in zo verre dat Salvini, verftaande dat haare
Egtverbintenis met Adelfora eerstdaags voltrokken zal worden ,
in woede Nelly doorlleeke, zo dat ze op 't oogenblik den
geest geeve. Het gevolg hiervan is de wroeging van Salvini,
en zyne geregtiyke veroordeeling; welker uitvoering Adeifon
egter, hoe ílerk ook over 't geval getroffen , uit kragt van
dien band van vriendfchap, met welken hy aan Salvini ver
bleef, zogt voor te konen;-bondewas, itgflnde
niet te bewerken, dat Salvini gelegenheid kreeg om veilig te
oncvlugten; doch waarvan deeze weigerde gebruik te maaken.
Het verhaal hiervan , en der verdere gevolgen , levert verfcheiden treffende tooneelen. Een daaraan volgend verhaal ,
getvteld de Fleetprifon, even als de voorige Bene Engelfche
Gefchiedenis, behelst een verflag, dat een jong Heer geeft
van zyne ontmoetingen in de Fleetprifon , (of gevangenisplaats
der vastgezette Schuldenaaren, die Burgers van London zyn,)
werwaards hy, uit menschlievendheld, door zynen Vader
gezonden was, met eene aanzienlyke lom, om daarvoor
Benige ongelukkigen te losfen ; onder beding dat ieder
hunner een verhaal zou geeven van zyne lotgevallen, en van
de oorzaak zyner . rampen. Veeler lotgevallen hadden niets
ongemeens, en verdienden dus geen byzondere melding;
maar van twee of drie ontmoetingen , welken opmerkelyker
waren, geeft de jonge Heer zynen Vader verlag. In 't een
en 't ander geval ontmoet men lesfen tot lydzaamheid in te-
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d gheid jègens de ongelukkigen. ----- Laastlyk komt hierby
nog Bene oude Marfeillaanfche Gefchiedenis, die een zo
uitfteekend voorbeeld van edelthoedige flandvastige Vriend
verleent, dat we niet konnen nalaaten, 'er wat byzon--fchap
derer van te gewaagen.
Menécrates, een Man van jaaren, en Zenothemis een jongeling, beiden van onbefproken zeden, waren ten fterkfte aan
elkander verbonden; van waar ze, toen Zenothemis om huislyke zaaken, van Marfeille naar Nines reizen moest, naauwlyks
van elkander konden fcheiden. Geduurende het afweezen
van Zenothemis, viel 'er m Marfeille een manflag voor, over
welken Menecrates als Regter moest vonnisfen. De misdaad
was baarblyklyk, en de daader was, naar de Wet, ontegenzeglyk doodfchuldig ; maar medelyden met de Ouders haaldèhem over, om den misdaadigen vry te fpreeken. Dit werd
door anderen euvel opgenomen; men hervatte her regtsgeding
en de doodilaáger werdt gevonnisd. Tevens dagvaarde men
Menecratës voor dep Raad; de braave Man erkende dat by
verdiende beftraft te worden, in zo verre hy het medely den
boven zynen pligt, naar den Ilrengen eisch van 't regt, gehoor
had verleend, en fineekte deswegens om de toegeevendheid
van den Raad jegens hem. Maar toen men hem befchuldigde,
dat by zig door gefchenken had laaten omkoopen, verdeedigde
by zig manlyk. De Raad egter verklaarde hem llraffchuldig
van wegens zyne toegeevendheid; hy werd van alle zyne
ampten en waardigheden verfteeken; en men nam alle zyne
goederen, ten behoeve van den Staat, in beflag. Hierby
bleef Menecrates, fchoon zyn vonnis 'er niet van gewaagde,
door de lastertong zyner partye, onder de verdenking van
omkooping; liet welk hem meerder fmertte dan al het andere.
Zo dra Zenotheinus het voorgevallene gehoord, had, verhaastte
by rig, om zynen Vriend te vertroosten en te helpen. Hy
poogde, 'niet alleen Menecrates op te beuren, maar onderflond
zelfs den Raad over te haalen, om 't vonnis te herroepen,
en der menschlykheid meer dan den Wetten gehoor te geeven ; doch dit laatfte was geheel vrugteloos. Tot een overmaat van rampen ondervond Menecrates wyders, dat hy ook
zyn geweezen Vriend Myfias, met wiens Zoon zyne eenige
Dogter Cydippe ílond té huwen, verlooren had , en dat deeze
Echtverbintenis geen voortgang zou hebben. Te vergeefsch
poogde Zenothem's dien flag af te wenden; Myfias was niet te
bevieegen; hy hield Menecrates verdagt van omkoöping, en
Cydippe van onkuischheid. Het laatf'e wilde Zenothemis voor
2ynen Vriend verbergen ; maar 't leed niet lange , of het gerugt,
dat men ten nadeele van Cydippe verfpreidde, kwam Menecrales ter oore; en dit dompelde hem , mettegenftaande by op de
betuiging van Cydippe zig volkomen van haare onfchuld verzekerd hield, in de diepile droefheid: waar tegen Zenothemis hem
al-
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allen troost tragtte toe te brengen, terwyl by hem voorts op
eene edelmoedige wyze ondersteunde. .Intusfchen was
Cydippe , hoe zeer getroffen over de beleedigende lastertaal ,
niet wocilyk over de afgeflaaken Ecbtyerbintems; dewyl zy den
Zoon van Myfias , alleen ten gevalle van. haaren Vader, tot
Echtgenoot genomen zou hebben. Daar hart was eigenlykvoor
Zenothemis ; maar deeze was verliefd op, en werd bemind door
4 athea, de nigte van blervnogenes. De kuifche Cy díppe kende
haaren ,pligt, en zogt Naare gevoeligheid voorZenothemis te Gnoo.
ren; 't welk, gepaard niet de overige drukkende omf}andigheden, haar een kcvynend leeven deed leiden. ---- Zenothemis gevoelig getroffen over 't lot van zynen Vriend en deszelfs Dogter, zynde egter onkond;g van haart genegenheid voor
hem, (prak meermaalen met Agatlaea over dien ongelukkigen
toefland; welke ook van harte deel nam in 't leed dat hen allen trof. Agathea nam het zelfs eerlang dermate ter harte, dat
zy, hoe Rerk zy Zenothernis ook beminde , bei]oote Naare liefde
'er aan op te offeren; haaren Oom en Minnaar over te haalen ,
om te bewerken, dat Zenothemis zig met Cy4ppe in 'tHuwelyk
vereenigde, om de eer van Cydippe openlvk te redden; en
Menecrates , dien feeds de milde onderleuning van Zenothemis tegen de borst was als Schoonvader ' van Zenotlie
mis , zonder . vernedering, uit zyne behoefte te redden. Dit
befluit, hoe veel 't haar kostte, werd doorgezet; en; na veel
tegenflribbelef s, zo. van -de eerre als van de andere zydé , ter'
uitvoer gebragt. Cydippe,huwde des niet Zenotlaemis, en Mene_
crates, by hem woonende, was'als Schoonvader minder afkeerig
om zyne weldaaden aan te neenien. In zo verre had Agathea
haar oogmerk bereikt; doch het .baarde nog al etlyke ftrydendé
harten; waarmede elk hunner geftadig
aandoeningen in
had te kampen; 'tt welk de gezondheid van Agathea ondermynde, en ten laatfie doodlyk voor haar werd. Zy f'ierf in 't byzyt
van Zenothemis • Cydippe en Menecrates; die zy, by hàarén Oonf
Hermogenes,, voor haar fierfbedde ontbonden had; neemendd
van allen een teder af cheid , dat hunne zielen ten fferktle trof.
Hertnogenes vereenigde zig voorts niet dit Huisgezin ; en z^
íleeten met elk?nder, fchoon zy de droefheid niet uit het harte
konden bannen, geruste dagen. Dan, onder dit alles,
werd Menecrates op nieuw het treffendfle onheil befchooren.
Blen had weeten te bewerken, dat de Raad zyn regtsgeding op
nieuw nazage; en Menecrates flood voor omgekogt en eerloos
verklaard te worden: 't welk dien Gryzaart tot het wanhoopige
befluit bragt, om zigzelven van 't leeven te berooven ; waarvan
by egter door Zenotliemis wederhouden werd. Deeze vloog
vlings naar de Raadzaal, en pleitte met zo veel vuurs voor
Menecrates, dat de Raad 'er door aangedaan werd. De hefchuldiging van omkooping kwam egter op 't tapyt: Zenothemis
Vorderde bewys ; en op 't eigen oogenblik kwam Myfas bin-
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tien, als • die geen die nader licht zou geeven. Op 't zien
van Zenothemis wilde Myfias vertrekken: maar deeze nood
te blyven , en in te leveren, 't geen hy voor -zaktehm
laste van Menecrates te hebben. Myfsas gaf brie--wendt
ven over, welken Ewnenes, de Vader van den jongeling die
een manflag begaan had , aan Menecrates zou gelchreeven
hebben , waaruit de omkboping blykbaar was. Èumenes nu
was reeds overleeden; dus was 'er van die zyde niets te
doen : maar Zenothemis, overtuigd van de onfchuld van Menecrates, vorderde, dat men by de bloedverwanten zou ver
ze geen brieven van Euocenes hadden. Dit on--nem,of
derzoek slaagde; en op de vergelyking van 't fchrift, was 't
terftond aan allen blykbaar, dat do brieven, door MyJias te
berde gebragt, niet van de hand van Rumenes waren. Myfias,
bedremmeld, verwierf van den Raad de veyheid om te mo
; en 'er verliep maar weinig tyds, of 'er werd-genvrtk
aan den Raad een, brief ingeleverd, in welken Myfias zyn
wanbedryf erkende, tevens aanduidende, dat hy, by den
ontvangst van dien brief, niet meer in leèven zou zyn. -Dit alles had 'eindelyk ten gevolge de zegenpraalende herI elling van Menecrates; die vervolgens met eer ten grave daalde; terwyl Zenothemis nog lang het genoegen had van aller
hoogagting weg te draagen ; en daaraan beantwoordde doof
alle zyne daaden , in welker toemryke verrigtingen hy zyn
lo flyk leeven eindigde.
Verdere Papieren wegens dé zaak 'van J. J . LE SAGE TEN BROEK.
4. L. M. Ph. Dr. enz. enz.
Zints de op (bl. 697-61 t) gemelde Stukken, nopens her
bewuste Godgeleerde verfchif, tusfchen de Eerwaarde
Heeren Habbema en le Sage ten Broek, is ons ter hand geko•.
men een Gefehrift, getyteld, De Eer van eenen Vriend verdeedigd ; of kort en zaaklyk antwoord aan zekeren onbekenden Brieffchryver,, die zich noemt naauwkeurigetz opgever en onpartydigen
overweger van de redeneerzvyze , enz. zynde dit ene wederlegging ven dat Gefchrift, waer van wy reeds gewag gemaakt
hebben. In dit Gefchrift, dat verreheiden misduidingen
van den Brieffchryver ontdekt, word ons ook medegedeeld
een Brief aan den Wel Eerw. Kerkenraad der Nederduitfche Gereformeerde Gemeente der Stad Rotterdam, ondertekend door 18
Leden dier Gemeente; welken, zich beroepende op den
voorgemelden Brief over de redeneertivyze enz. den Kerkenraed
verzoeken , dat ze de goedheid gelieven te hebben van te
verklaren, hoe hunne Eerw. het Steizel van den Eerw. le
Sage ten Broek inzien ; en dan verder, indien ze 't als onrecht
wraken, daaromtrent de vereischte mactregeien te ne--zing
m en. 'Er is wijders afgegeven een .4dvys van de Onderlingen der Rotterdamfclie Gemeente , over de Leer van
Profesfor f. J. le Sage ten Broek, voor cnmii met hetiekking
tot
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tot 's Heilands gelvigtig Borglyden. By dit Advys, (het welk
den Brief der Ledematen geheel en al in zyne waerde laet,
als of dezelve niet in de Waereld ware,) verklaren hunne
Eervis. te oordeelen, „ dat de Leerflellingen van onzen Leeraar Ten Broek afwykende zyn van onze Gereformeerde
gronden', — niet overeenkonmende met Gods Woord,
„ — 't Heidelbergs onderwys, en de 37 Artikelen van on,, ze Belydenis." En hunne daerop volgende Refolutie luid
aldus -- „ Dat onze Leeraar de Hoog Eerw. Heer Profes=
for . 7. Ie Sage ten Broek, door een Commisfie uit dezen
„ Kerkenraad, beftaande uit de drie oudite Heeren Predikan„ ten en de drie Voorzittende Ouderlingen , wierd ontbo„ den, en Vriendbroederlyk onderhouden over gemelde af„ wykende hellingen, en Christelyk, dog ernstig, vermaand,
gemelde Leerflellingen , van nu voortaan, nog op den Pre„ dikfloel, nog in byzonder onderwys of gefprekken, nog in
,, gefchriften, nooit meer te zullen leeren , en dat deeze
Commisfie aan de Eerw. Kerkenraads Vergadering van de„ ze hunne verrigting en den uitfiag van dien, by de eerfie
gelegenheid, rapport zullen doen." -- Voor het aengaen
der Vergaderinge, waer in dit Advys uitgebragt is, Was aen
dezelve geaddresfeerd een Papier in een omflag, by welks
volledig opfchrift gevoegd was; met verzoek, om dit terfilond
na l:et Gebed te openen. Dan de Vergadering, (hoewel tegen
de begeerte van fommige Leden,) vond niet goed dien Brief
te openen, voor dat 'er ene finale conclufie genomen was.
Na het uitgebragte Advys heeft de Vergadering den omlag
geopend, en 'er in gevonden ene Memorie van den Eertin.
Ten Broek aen dien Eerw. Kerkenraed. De Vergadering heeft
daarop zyn Eerw. kennis laten geven van 't lezen van zyn
Brief, mitsgaders van hun Advys, en de ingevolge hiervan
gedecerneerde Commisfie. Zulks heeft te vege gebragt ene
tweede Memorie van zyn Eerw. aen den Kerkenraad, die hy,
benevens de eerstgemelde, bet licht heeft doen zien ; in.welke beiden hy, buiten andere aenmerkingen over den verkeerden aenvang en het informele dezer handelingen, zo , ten aenzien van 't ongegrond Advys, als van de ontydige Commisfie,
'er op aenftaet," dat zyne Befchuldigers, „ (eerst de r8 Leden der Gemeente, toch nu ook de 9 Ouderlingen,) gelast
worden, om heilig en duidelijk hunne grieven aan de Ver„ gadering op te geeven, met aanwijzing van de plaatzen in
,,,zijne Schriften, daar de bij hun bedenkelijke hellingen te
„ vinden zijn, en van die plaatzen des Bijbels of der Formu„ lieren van eenheid, waaruit hun toefcltijnt, dat derzelver
„ onbeftaanbaarheid met onze Hervormde gronden duidelijk
kan worden opgemaakt." -- Zyn Eerw. vordert dit als
regtmatig; en verklaert, dat hy, ingevalle men dit mogte wei.
geren , en zich aen de genomene Refolutie houden , dat by dan,
van die Refolutie appelleert aen de Eerw. Clasfis van Schaeland,
welke vergaderen zal op Dingsdag den zo April 1784.
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Die in het Vyfde Deels Eerfie Stuk, van dit Werk,
oordeelkundig tevens en vrymoedig verhandeld worden.
Met derzelver Pryzen.

A.
anfpraakeii gedaan , zo ter verlaatinge van het oude
als ter intrede en inwyding van het Nieuwe Regthuis,
te Westzaan. Am$. by A. 1. v. Tol , in gr. Svo.
`342
fo-8-o
Abbadie , ( Y:) Verhandeling over de Godheid van resus
CHRISTUS , enz. II Deelen. Utr. by G. T. van Pad574
denburg, in 8vo. f 2 - o - o
Adela en Theodoor, of Brieven over de Opvoeding, door
Mevrouw de Gravin de Geniis. Uitgegeeven doof l:.
Bekker,, Wed. D. A. Wolf. II Deelen. 's Hage, by
9t
31: v. Bleef , in gr. 8vo. J 4 - o 0
469
hide Deel. f 2 - o - o
Agathon. Illde Deel. Amil. by J7. G. Waldorp, in Svo.
f I- J 6- o
r38
Al/art, (.)De Vryheid. Amft. by .7. Al/art, in gr. 8vo.
Si:i
f 2-4-o
Politique Bedenkingen over dit Werkje. Amfl. by
535
D. Schuurman , in gr. 8vo. f o - 12 - o
Beoordeling en ophelderend verf9ag over 't zelve ,
S ?,5
Alom, in gr. 8vo. f o - 6- o
Alphen, (H. v.) 1)ichtkundige Verhandelingen. Utr. bv
G. T. v. Paddenburg , enz. in gr. 8vo. f i - I z - o
..._--.-en P. L. van de Kasteele., Stigtelyke
Mengelpoëzy. Utr. by de Wed. 3. v. Terveen en Zoon,
43
in gr. 8vo. f 2 - 8 - 0
,Armoede (Over de) en Bedelaary met betrekking tot d
Provintie Zeeland, enz. Goes', by . k1 y. man , i n
5C7
12u10. f 0- I2 - 0
!i'
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Avinck, (y.) Huisvr. van H. Luden, Toegift op de Schat.
ten van een Christen. Utr. by H. v. Outerloo, enz.
in gr. 8vo. f i - 5 - 8 2334
B

.

]3aijer, (P. T'T/olfgang) Reize na Peru, van x749 l77oo
Am1I. by W. Holtrep. in gr, 8vo. f o - i8 - o g7,.
Bakker, (P. H.) Poezy. Ilde Deel. Am1I. by de Erven
P. Meyer en G. Warnars, in gr. 8vo. f i- 12- o 26o
Bancroft, (E.) Proeve, over de Natuurlyke Gefchiedanis
van Guiana. Utr. by A. v. Paddenburg en 31. M. v.
Floten, in gr. 8vo. f i - i6 - o 239
Barueth , () Catechismus der Wysheid en Deugd.
Dordr. by N. v. Eysden en Comp. in gr. 8vo. f i- 16- o
--
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Batavia, in derzelver gelegenheid, opkomst, enz. befchreven. Am11. by P. Conradi, enz. III Deelen, in gr.
4to. f 7 - io - o 251
Bavigem, (P. . v.) Prysverhandeling over de Ontaarting
der Aardappelen. L)ordr. by A. Blusfé en Zoon, in
gr. 8vo. f o - i6 - o 153
Beoordeeling van Beccaria, over de Misdaaden en derzelver Straffen , enz. Uitgegeever. door S. T. Schalt.
Nym. by 7. v. Campen , in gr. 8vo. f i - 2. -o 541
L'efchryving van de Epidemifehe Zinkingkoorts en derzelver Gevolgen, welke in de Maand Juny 1782 te Haarlem geregeerd heeft. Door de Stads Doéldren aldaar.
Haarl. by C. H. Bohn en Zoon, iu gr, 8vo. f i - io- o i6
Befchouwing (Historieele) en Verdeediging van J. Ch. Opflanding. In zes gefprekken. Dordr. by Y. Ph. Streccius, in gr. 8vo. f i - 8 - 0 271
Ziji rn jlahl's , ( y. 7.) Reizen door Europa en het Oosten.
IIIde en IVde Deel. Utr. by G. v. d. Brink lans. enz.
in gr. 8vo. f 4 - 0 - 0 124
Blasfiere , (J. de) Principes de Geometrie elementaire a
l' Ufage des Comrnenfans. A la Haye, chez J. Menfert,
in8vo.gr.p.f i - 8-o 282
Bonnet, (C.) Verzameling van Leerredenen. IIIde Deel.
Utr. by 4. v. Paddenburg en y. M v. Floten, in gr.
tivo. f ^.

-

O

-
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101

Schetswyze opheldering van Salomons Prediker ede Stuk. Utr. by A. v. Paddenburg, in gr. 8vo.
fr -4-a
?59
Bosch, (B.) Leerredenen. ifte Stuk. Amit. by M. de
S20
Bruit 3 int gr. 8vo. f o 16 - o
-
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. osfuet , Leerredenen. Antw. by F. de Does, in Svo.
f I - 16 - o

j20

J3render à Brandis, (G.) Taal- Dicht- en Letterkundig
Kabinet. JIIde Deel. Amft. by C. Groenewqud, in gr.
8vo. f 2 . £ - 0

221

IVde Deel, f 2 - 4 - o 588

]Brieven van enige Portugeefche en Hoogduitfche Jooden,
aan den Heer de 'Voltaire. IVde Deel. Amil. by Tntema en Tieboel, in gr. 8vo. f i - 5 - o 93
over den Bybel, in den fmaak van een verlicht en
befchaafd Volk. ifte Stuk. 's Hage, lfy 31. du Mee,
in gr. 8vo. f o- 11 - 0 516
Broek, (C. v. d.) Verhandeling over de Bezetenen. Utr.
by d. v. Paddenburg en . M. v. Vloten, in gr. Svo.
1

1

-5-

10

0

Broes, (P.) De peinzende Christen. Amft. by P. Schouten en
Wesfang, in gr. 8vo. f o- 14 - 0
251
406
— 2de Stukje f o - 14 - 0
Brooke , de Zot van Aanzien. Amfl. by de Erven van
F. Houttuin. V Deelen, in 8vo. f 7 - Io - 0
349
Brouwer, (K.) Dichtlievende•Oefeningen. Rott. by . F.
Lirtdenbeig , in gr. 8vo. f i - o - o
89
Bydraagen, tot de Gemeenzaame Brieven van G. F. Gellert, Utr. by A. v. Paddenburg en 7. M, v. ,Vloten,
in gr. 8vo. f o - 12 - o 47
C.
ampe , (y. H.) De Ontdekking van America , gefchikt
ter aangenaame en nuttige Leering voor Kinderen en
jonge lieden. 1I. Deelen. Amft. by de Wed. J7. Dóll , in

C

8vo.f3-I2-0

341

--- Kleine Zielkunde voor Kinderen. Met
Plaaten. Amft. by J. v. Selm, in 8vo. f 2 0 - 0 390
Catechismus (Algemeene) voor de Nederlandfche BurgerJeugd. Utr. by de Wed. 7. v. Schoonlroren , in 8vo,
-

fo-5-8

420

Christen. (De denkende) i ile en ede Stukje. Rott. by
406
5. F. Lindenl erg , in gr. 8vo. f I - 4 - 0
Claesfen, (,) Bedeftond, over JEz. LIV. 16. 17. Utr.
by de Wed, Y. v. Schoonhoven, in gr. 8vo. f o - 4- o 6o
Cramer , (3e. A.) Verklaaring van Paulus ]Brief aan de
Ephefiers. Utr. by G. v. d, Brink , in gr. 8vo.
-

f
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D.
,tmen , (Ch. H.) Disfertatio Playfica & Mathetnatica de
rnnntium altitudine barometry metienda. Hagce Cornit.
203
apud. J. de Groot. f i - o - o
Dauiël in den kuil der Leeuwen. In zes Zangen. Leyd:
by 7. en d!. Honknop, in 8vo. f o - is - o
88
Deinfe, (4. v.) De vervolging der Walden ;eren. Midd.
by .7:. ,[rahams, in gr. 8vo. f o - 18 - o
182
Deutz, (D.) DisfertatioYur. Inaug. de Yndicibus & przfertim de Scabinis in .algio a primis inde temporibus.
Lugd. Bat. upud, S. en J. Luchtmans , in 4to. m. f.
33 0
Dichtproeven (Nieuwe) van het Dichtlievend Genootfchap,
ter S preuke voerende: Volmaakter door den 7'yd. Utr.
by H. v. Otterloo, in gr. 8vo. f 1-5-0 43%
Diego en Leonora, of het beklaaglyke van den Inquifitiedwang. Tooneelfpel. Amit. by A. v. d. Kroe, in 8vo.
jo -it-0

46

f o-Io-o

173

Doddridge (Ph.) De Huis -uitlegger des Nieuwen Tesfaments. IVde Deel ede Stuk. Amft. by P. Meyer, ir_
gr. 8vo. f i - ro
o
314
Doop (De) der Kinderen verworpen en der Bejaarden ver
T1. v. d.-koren.IviRd gHarl.by
Plaats, in gr. 8vo. f i - i6 - o 149
Dumbar, Historie van het Jagtregt in de Proyintie van
Overysfel. Devent. by L. Leemhorst , in gr. 8vo.
Dusch, (7. 7.) Gefchiedenis van Caret Ferdiner. Vlde
Deel. Amtt. by M. Schale tamp , in gr. 8vo. Ja - - 0 47
E.
'I,fride, Treurfpel. Pro ficit^,a Retreat. Atnfl. by de
6o6
Erven Klippink , in gr. 8vo. f o - 8 - 0
Emdré, ' (S, v.) Gefchiedenis van het Vaderland voor de
Jonge Jeugd. Utr. by H. v. Otterloo , in 8v0- ƒ0- 1-c> 48
$ybelverklaaring, betreklyk tot Paleílina.
Utr. by A, v. Paddenburg,enz. in gr. 8vo, f3-o-© 191
Emilia. (Wederwaardigheden van de jonge) I Iaarl. by
505
.7. v. Walré•, in 8vo. f i - 5 - o
Ffclielskroon , (A.) Befchryving van het Eiland Sumatra,
enz. Haan, by C. H. Bohn en Zoon, in gr. Bvo.
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322

Evelina; eene Engelfche Gefcbiedenis. llde Deel. Am{i.
91
by de Wed. . Ddll, in 8vo. f i - - - o

F.

REG ISTER.
Handleiding tot de Phyuonomiekunde. Ilde Deel. Dordr.
by A. Blusfé en Zoon, in gr. 8vo. Met Pl. f 3 _ io - o 154
Harmer, (Th.) Waarneemingen over het Oosten, uit Reisbefchryvingen, ter ophelderinge van de H. Schrift. Vde
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Gronovii, ÇJ. Fr.) N. IIeinfii
J. Smetii de Zucernis
Veterum, Epiflola. Neom. apud. A. v. Goor, in 8vo.
,

f.m.

fo.8

-

o

H.

422

rtsma,. (A.} Meditationes in Ps. LXVIII. fingulares &
^e7e,tuz, &c. Franeq. apud P. N. Lomars, in 8vo.
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Kleeman befchreeven. Haarl. by C. H. Bohn en Zoon,
414
in gr. 8yo. f i - Io - o
taaier, (7. C.) Proeve van eene Gefchi@denis der Kruistochten. Amft. by de Erven F. I1outtuyn, in gr. 8vo.
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Utr. by de Wed. 7. v. Schoonhoven , in gr. 8vo.
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van
Paulus aan de Philippenfen. Amft. by 7. Wesfing Wz.
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Met Plaaten. f 4 - o - 0 52
(Tweede) van de Oudheid Taal- en Dichtkunde;
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I2 +o
f3
var. het Stolpiaansch Legaat , van
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TOT FRAAYE LErtEREN,KONsTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

VASPOR1NG DER. OoRzAKEN WAAR MT DER DiENSCIIEN
ZORGELooSHEm , ONTRENT HUN oNVERAIYDELlic STERPLOT , EN DESZELFS GEVuLGEN N.00RTSPRUITE.

o dikwyls de vergankelykheid en broosheid van 's MenZ
fchen leeven, en het oneindig aanbelang dat ieder heeft,
om zig *zeker te ftellen Van eene goede uitkomst , by de verwisleling van dit ondermaanfehe Toneel, onder myne aandachtige overdenking valt , kan ik my Dimmer eene gegronde
en rechtmatige verwondering onttrekken , dat de Menfchen
in het gemeen , omtrcnt die.Zaken, zo onverfchillig verkeeren, als de daaglyklche ervaring duidelyk doet zien: daar
het toch eene erkende waarheid is, dat ons verblyv op dee'ze Waereld geheel onzeker, en 'er flechts an flond, zo
kort van duur, als wy eenigzins aan onze verbeelding, een
aanzyn, kunnen voorfiellen, • nodig is , om ons van that te
does veranderen. lnuners ! lieden , dit ogenblik , leers
men — het Volgende, is men reeds de ceuwigheid ingeRapt. Onzckcr, gansch onzeker, is de mensch ointrent
den tyd van zyn verfcheien; en ontegenzeggelylc zeker,
dear en tegen, is het , dat de Mensch eons moet fterven.
leder gnat en nadert onverhoeds tot den dood; en niemand
west , wanneer die verwisfeling ten zynen opzichte zal
voorvallcn. Zo is men {Ls:ezond, en welvernoegd, — en
ilraks trevt de doodichigt het in weelde badend hart. Zo
zniu als deeze waarheid ken gelochend worden, zo erkend is
ook , de verandering , welke de dood ten gevolge heeft.
Want met den Itilliand van het bloed in ooze aderen, is ons
ceuwig lot te gelyk bepaald. Geluk, of ongeluk, is het
cleel dat we verkrygen. Gevo:gelyk moet ieder geredelyk
ioeftemmen, dat deeze zaak van zulk eene waarde is, dat
ze de bepaalde opmerkhamheid van redelyke wezens vorder:. En nochtnns , men ziet geene zaak ter waereld met
minder trouw en rechten yver behandeld. Het aflopen van
een Jaar, en de intrede in een nieuw, dat men begint,
(tact nog wel eons een ogenblilekelyie aandenken aan den
ci ,)od iu het gemoed opryzen; — de fnelheid des tyds,
1-/e
A
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het weinige vel'gcnoc~cl1 des lcc\'cns, - hct onbell:cndig-e
van de grootlte vermakcll, - - doet· het aanlit:ukeil aan
deeze waarheden nog wel eens boven komeu·; - - 't wrlies van goede vricnden en bekendcn laat zomtyds ontzachelyke treden "an angstvalligheid Cll bekommcring na;
- - de wrange nafmaak van zondige bedryven wand zoms
wel cenigermatc het hart, en doet cen- befluit geborell
worden, om anders en beter te leeven. - - - Dan hoc ras
en hoc fpoedig
wordt 't cen en andcr weder vergeetcn, ke~rt men niet te rug, tot de oude hedofvcn pad ell. Billyk
kan men vragen, van \Vaar tach die Oll crJehil!igl!cid in de
meeste Menfchc!l, waar door l-Y hun cigcn gd ul; vcriVa~r-'
lor-ell?
.
I let luid in de. daad zecrvrcclntl, dat fchepzelen, be~a1f't met verlbndigc vermogens v;uf Geese,. en vatbaar gemaakt voor gcluk, dermate onbedachtzaam verkeercn; dat
:I.C het aanticnkell aan de ecmvigheid, ell eene voorbereiding
voor dczclve, dOM een gelovigen ell ootmoedigen \Vandd,
nit het oog vcrliczen, en lIiet Qeoctrenell.De volgende
.lanmcrkingcn, 7.0 ze al nie £i:rekkell kunllcn ~ om dit fiuk
gl!lJeei van zwarigheid tc ontilellen, ;wllen ten rninlle lle
wcrkzaamheid van veelc McnfclJt>ll ten dien opziehte af'ma;cn, en diencll kUl111cn, tot aal1fi)orill~ van eellc meerdere
bctrachtingc des doods.
Het is zeker, dat het voomcJTdykf1c Schepzel deezer
Aardc, de Mensch, door de Almacht, met cen wys 001]'mC~'k, zodanig is gefchapen, dat hy voor cell gedcelte ncifelyk, en voor een ander .decl onflofielyk is; cn dat dec7.e
twcC, andel'S gehed Hrydlgc wezens, zo llauw met dell
anderell zyn vel'bolldcn Cll vcl'eenign, .dat zy op celle Ollhevattelyke wyzc we~l'kecrig op elkancter werken.· Men
kan zeggen, dat dit tell oogmcl'k lJecf't: Vooreerst, am,
daar door, die bcicien vatbaar voor verhevcnc befpicgcJingell, - - en tcvcns gefchikt te makcn, tot het gehruikcl}
van cen onzolldig genot der aardfchc gocdercil ell' dcrzelvcr
vcrmaken. ,Vant de Gccst, als Geest, af'gczondcrd \',lll
het lighaam, kon gecn gebl'uik hebhcu vall de voortbrenp;z.Jcn del' aarlic; - - tCl'wyl het Jjghaam als lighaalll, zonder den Gcc5t, grenc verlbndige bcfpicgeJingen, tel' cere
V~n zyll grotcn Maker ~ zoudc kunncn VOl'mt:ll, en dus
buiten denzclvcn vcrlleel,en Zyll, van al de verlustigingcn ,
die van een Gecstelyken :lart zyn. Ten tweede, om dat de
l\lensch zynen Formeerder in zid en lighaam heiden, op
c;~l1e relielyke wyze, zonae dienen. J-Iy is mitidien gcll:hapen,
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p en, om zyn hart, als een geurig wierook van dankbaarbeid, zynen Scheppet, •toe te wyen en op te dragen , en
alle zyne verrichtingen tot deszelfs eer en grootmaking te
doen uitlopen. Dc Waereld, hem ter woning toegefchikt,
is hem uiet verleend, op dat by alle zyne vermogens zoude opOiferen, aan de naj gging, van de afwisfelende, en
veeltyds zondige ,vermaken, die ze beim oplevert; neen!
, 'Hy moet zyn tegenwoordig verblyv aanmerken, als
een gelchikten proeityd , cm zig te bereiden, en , door den
Goddelyken byilam.1 en gande„ te bekwamen, tot het bezit van een volina,aktir en dunrzamer gelukftaat. Het
geen dan dat de Mensch op Adeze Waereld bedoelen en
zocken moet , i5 de verzeketing Tyner zaligheid. Hy
moet, behalves zyne noeste pogingen aan te wenden tot
het verkrygen van eent eerlyie bettaan, beiigen die beerlykheid Welke den Mensch is toegezegd, en alleen de echte bron van ware vreugcle verfehaft. Deeze, ja deeze alleen , moet bet grote voomerp zyn , Van 's Menichen
QuVeranderlyk znelen! Hier. van moet men trachten eerie
gegronde hoop te verkrygen.
Dan bet zal nodig zyn , na deeze vastftellingen , te onderzoeken : — of de Menfchen in het algerneen de waereld als zodanig een that van voorbereiding aanmerken;
on], by wettigen gevolge , daar uit of te Leiden , dat een
tegengefleld gedragen befchouwing van zaken, natuurlyk gcdachten des doods moet verfchuiven en verbanlien.
Ln dit gedeelte zal zeer kort kunnen zyn, om dat veele
Mcnfchen, door hun g edrag, tot zo veele getuigen verb
itrekken dat zy van deezen
leevensfland. gantsch andere
denkbeeCden vormen ; en hierOm !tan ik, met my op de
ondervinding te beroepen, cen breedvoerig betoog affnyden. burners! Hy die met alien mooglykeu yver bejaagt,
do dartelheid en nitipattende ongeregeldheden , en zyne driften den ruimen teugel viert, door, in plaatze van ze te beftryden dezelve meer en meer aan te wakkeren, — bevestigt buiten kyf, met de daad, dat by op de waereld , met
verfnlading van het waar geluk, een genoegen zoekt te bekomen, oat ze hem Diet geeven kan. Hy bepaalt alle zye vermaken tot dim verbazend nauwen kring van dit
kortilondig leeven. — Hy zoekt geen meerder troost
en vergenoegen, dan dit ondermaanfche opgeevt; en tracht
daar6in niets onbeproefd te laten, wat maar eenigzints dem
unatn drangt van blyclidiap en vreugd. 'Louden zulke Men.
A 2fckeN
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fchen de gedachten des doods veel verni.einVeti-? ,k'unnerf
zy met die waarheid — het is de4ii Mensch cre zet
flerven — zig verkwikkerr? Immers neen! want de dood
is hun het
' yslykfte fchrikmonfler, als die', door zyne Ver-.
nielende macht, alle hunne gewaande genbegens doet eindigen. . Zou dit Iran- dan tot ''enoegeu kunnev zyn,' den'
tyd des doods te: verbeiden, daar zy geen ander middel'
kennen, om nit bet bezit'" van bun, luidruchtig verinaak
geileld te vrorden , dan joist dept dood zelven? neen, Zoo'
rang men geen waar belang flit in de ovgroncle hoop op•
een beter leeven, is het Onmooglykbdat Mensch her
aandenken aan- Lod en uwigheid kan aankweeken , en,
bevorderen.
En dit zal re klaarder *Weir, als men hier-hydoet:'
dat de Mensch te zeer ingebotnen ifs met het- tegenwoon.
dige, zig aan het gebruik daar van .ver4Vt , en de be.bovte van het toekomende, , zo ver nit het .eog•verliest,
dat men, ter verkryging van het. laatite,! het zinnelyk
noegen niet wil
De Mensch is huiten tegenfpraat,- op de waerAd'iny
een allerheerlykst 'lLustprieel geplaatst.- Mies waar toe de
begeerte zig opgewekt vind , !evert ze op. Al wat de
zinnen kan fireelenkomt nit harm boezem voort. De.
voorfpoedige MenscCI leid daar een rustig, vrolyk leeven. Idy vind 'er al dat geen waartoe zyne natuurlyke
zticht zig bepaalt. Dit alles, in plaatS van een rechtaarte
dankhaarheid te bewerken , en 'er do genieters door op te'
fporen, om te zoeken naar een hettendig genoegen,
ifrekt maar al te dikmaals om veeler buten , daar door,
aan deezen te g,enwoorciigen flaat onlosmaaklyk te verbinden ; 't welk deeze ouheilige vruchthaarheid voorthrengt,
van onvathaarbeid' voor waar geluk , en toeflemming aan
icts , dat bet tydelyke overtrevt, en niet daadlyk ondcr
de zinuen valt. Waarlyk, daar door, Mien zommigen,
in het ondermaanfche, reeds het bezit van een Hernelvolrmaktheid ; ca dit vcrblind zodanig de vermogens der
ziel, dat de gedachten van eene toekomitige verhetering
geheel uit bet hart, en nit bet oog, verloren- word. De
ineesten derzulken denken al ras, dat ze niet . heIer kunnen zyn: en om vat reden zouden ze dan hunne gedachten vermoeijen met verandering en verwisfeling? Onze rmtuur is te fchiclyk met bet tegenwoordige zo zeer ingenomen, dat men met de vereischte zorg, omtrent het toelbomende niet verkeert. Het daadlyk bezit, wil men Tiler
ovet.
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icivergeeven, voor een ,beter, dat beloovd word. Schoon
:dal men dikwerf de onvolmaal;theid van 's waerelds ui
voordeelen heproeve, — men is 'er zo aan
,gebegt, dat men niet afttaat , ze op nieuw te beproeven.
Steekt in het een iets onvermanklykst nit, men leert
'er het ollovolmaakte .niet door kennen, — maar zockt
eene verandering van Tone-,
Toned-,waar
waar op wecler,,
fi
.voor een tyd, bet fchynfchoon ten toon geipreid is, met
verberging van de bittere:inmengzelen, die het by de uitkomst achter hat. Zp handelt de Mensch ; zich aanhou,dend beyverende, om' het vetniaak
te doen duuren, en
.,...-„
om bet met alle vermogens krachten eene -onafgebroken beftendigheid se getven.• Dog hoe ydel en vruchtcJoos deeze pogingen zxn, heeft de wyste alter Koningen ,
rceds aangeduid, wanneer .hy al het ondermaanlche beflempelt , met ,deeze verwonderlyke tekening: Ydelheid der
Ydelheden !-'''t is alles Ydelheid I En 't is waarlyk zo : —
al veranderde elk ogenblik ,,. 's waerelds vermaak , —
ontfloot zig nieuwe bron van vrolyk,
Acid, — nog zouden ze den Mensch niet voldoen kunnen; vermits ze niet genoegzaam zyn, om de zucht ea
begeerte na voltna4tet bezitting, die in alle Menfchen
geplaatst is, te vrede te itellen:
want. deeze ftrekt
Naar uit tot het oneindige. Maar veele Menfchen, die
niet bezeffen de natuur,, noch den aart,. van het geli: ,
waartoe Dunne genegenheid uitgaat, — trachten dezelve te vrede te tiellen , door eene opeenflapeling van ty,
delyke , zoetigheden; 't welk, door een daadlyk gebruik,
geheel hunne zinnen bekoort , en den glans en luister der
bovenmaanfche gewesten uitdoovt. Dus jammerlyk ver-voert hen de natuurlyke drift tot tydelyk genoegen , en de
kwelling van de dierlyke genegenheden, tot het yerband
:Ian de tastelyke voorwerpen.
En dit neemt hand over hand toe, naar mate alle Gods,
dienitige verlustigingcn verbannen worden. Het ydel denkbeeld der Menfchen toch is, dat de Godsdienst geen ware
vrede des gemoeds , maar integendeel fomberheid van
Geest, en ftage onrust verfchaft • en mitsdien, dat bereiding tot de eeuwigheid, — Gods wit te gehoorzamen,
en zyne geboden te volbrengen, — allan ingerigt zyn,
een recht genoegen te fioren , en dus angstvaliige
vrees en bekommernis veroorzaakt. Dog geheel ten onregte Deugdzaam en Godvruchtig te zyn is de eenige weg
eene ware blyclicImp,
pm, eene ftille kalmte,
A3
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een onafgebroketi vermook te frnaken , als medc om dc
hoop op eene , Ozalige onilerfelykheid 'te gronden. Buiten
Godsdienst is `alles akelig, — alies onrust , kwelling el:
eene Heidettfche onzekcrheid; — maar in den dicnst van
God is all an ,;'de ontembare bogeerte onzer zielen te voldoen. Door den Godsdienst, — $a door dele;:en allan!
— leert men fterven , en zig kloekmocclig tot den dood
fchikken. Trouwens 'zy ware GodsVrneht bernin
nen , verheugen zig in de waarheid van jobs getuigenis ;*) dat, daar de Mensch zat van (must is, zync dagen kort zyn. Getuigen! zo veele Ilciligen, vaar van in
den Bybel gewaagd word: Zy verlustigden zig in , en
verlangden na, • hunne ontbinding. Urn vat reden anders
dan om bet vooruitzigt van eene heerlykheid en gelid:, dat
als dan eerst een begin neemen Zonde ? Met een wakker
gemoed , — met eene christelyke grootmoedigheid ,
zagen zy hunne lighamen afneemen,
kragren bczwyken , — en hunne graven -ais vred/.y: des
ues doods was
gereedheid brengen; Nvailt
geweeken, en zy vestigden •geloovs-oog ver 'over deg
kring van bun toenmalig beflaan. Korn bier don , en nodert de doodsbedden der Gelovigen , gy die den Godsdienst • klein acht, en deszelvs vruchten verimaad ! -Spiegel u aan hen! en leer yan hen, door de becell'ening
van den waren Godsdienst, it tot den dood bereiden
Geloov tog, op hunne voorbeelden, dot niers buitcn den
Godsdienst u kan gelukkig maken. Want zeg my, wat
anders dan de blyde hoop die zig in hen verIevendigde ,
kon hen zo bemoedigen tegens den natuurlykcn officer des
doods? Dit blykt uit de gronden, waar nit Job, Paulus,
en zo veele anderen, de ftov hunncr roemtaal ontleenden.
Gronden! die nergens dan in den Godsdienst 'zig opdoen!
en die dus niemand weet , dan by die den Godsdienst
kent ! Geen wonder derhalven , dat een liefhebber der
waereld ziddert op de gedagten des doods! En om dit to
overwinnen , moet de Godsdienst over de oude liefde , do
iiefde tot de waereld, zegepralen! Elk gruftwt natuurlyk
tegen den dood : ze heeft buiten kyf jets akeligs en aandoenlyks: maar de Mensch weet , den dood te ondergaan
is zyn lot: by is dus verplicbt zig tot den dood wel te
gewennen , — daar aan needs te denken , — en zig zelv'
yo te gedragen, dat by onvertzaagd den dood leder ogenblik
(*) Job. XIV. t en 2.
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afwagten. Gelukkig by die met dit gevolg zig
den dood daaglyks voor ogee Itch! Hy . word niet afgcfchrikt door de akelige verbeeldingen, en ontrustende denkbeelden , die in den beginne deeze overweegingen verzellen:
rieen! Fly overwint die; egn verblyd zig over zyneri wederftand : Whnt 't is ;der, dat hem, die eerst tot de doodskameren treed ; eene treurige aandoening wedervaart; docli
deeze verandert eene aangenamer ontwaarwording, wen
men den dood begint te befchouwen, als het middel, dat
diem , om den Christen in het bezit der zaligheid te ftellen;
bet welk de Eindpaal van zyn geluk uitmaakt. Van wat
.aanbelang is het dan niet , dat elk door den Godsdienst
zoekt ontheven te worden van die verblindende beguichelingen , die hem zyn ,waar belang doen verzuimen , en vetwaarlozen de middelen die daar toe Leiden. De tyd, hoe
lang men te leeven heeft, is onwis ,
dus behoort ieder
noodwendig zig zelven zeker te ftellen voor eerie goede
komst. Dan bier hapert het veelen , — en wel het grootfise - dat men -.zig gerust )(Telt , met de hoop op
.Aen 'Langer leeven, — en een uitttel of verwyl van den.
dood.
En dit heeft men als de laatile reden, waartim men in 't
algemeen zo weinig aan den dood denkt, aan te merken.
'I' reed in de hut van een afgeleevden Gryzaart, — die,
gebukt onder het gewigt zyner jaren, geen bezef byna Vali
zyn aanweezen nicer heeft, — wat minder dan den dood
ovcrpeinst hy ! en niets dat by minder te gemoete ziet!
Iv'ergezel de geenen die in de kracht hunnes leevens zyn, CFI
manbare jaren bereiken, zouden zy in dat tydperk om den
dood denken? neen , deeze fuffende gedachten worden befpaard tot meerder jaren; — dien bode van febrik verwagten zy nog geenzints , — en waartoe dan zulke fombre
befpicgelingen ? Befchouw de jongelingfchap! mat uwe
aandacht weiden over hunne daden, — geev met opmerkzaamheid acht op hunne verrichtingen , en dit atles zal ii moeten overreeden, dat zy geen vrees hebben gat
de dood hun zal ontrusten. Nergens, in wat deel ook van
bet leeven , word de dood verwagt. Elk ftelt het uur van
zyn verfeheien zo ver uit, als of het van zyne befchikking
afhing. 't Is of ieder meent, by zal het langfte leeven.
Komt, nu of dan, eene ongefteldheid de leeme hut bettormen ,
vallen hevige Koortzen op onze zwakke geftellen aan, — beroeren verichrikkelyke ziekten de werking
onzer lighamen ,
=awed:3 genoeg, hem, die
A4
daar
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daar door aangetatst is, voor den dood te waarichouwen;
terwyl al veelniatl deeze ernaige redenen ten kwatle geduid worden.
De gedachten des Doods bekommeren zelvs weinig
Menichen op hunne ziekbcdden. 't Is in der daad , of
men zig in het gemeen vleit door buitengewone. rniddelen
van de aantocht des doods gewaarfchoni,vd te zullcn won,
den: ten minflen dit is waarachtig, dat elk , de•overdenking des doods verwydert om dat by den dood minst
verwacht.
Yder dcezer aanmerkingen waren ligtclyk breeder uit te
breiden: -- dog bet gezegde is genoeg, om te docit
zien, van waar dp zorgeloosheid der Menfchen omttend
den dood , en het gecn na denzelven van bun worden zal;
ontflaat.
Het komt na dit altos op aan, om eenige micicielen
:Ian de band te geeven, die van vtuelit zyn kunnen, din
de gedachten des doocls te verleevendigen, en dien in aandenken te doen zyn ; waaronntent ik nog kortiyk 't een
en ander zal opmerken ; doch 't welk ik toc eene volgen.
de gelegenheid zal uitftellen.

WAARNEEINIING WEGENS EENE PERIDDIEKE ONTSTEDKING DER BEIDE 00GEN.
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M. Dr.

en man , van eene zeer gezonde lichaamsgefleldbeid,

klaagde my, reeds eenigen tyd met een ongemak
'beide de oogen gezukkeld te hebben, waar voor men hen/
reeds verfcheide, zo innerlyke als uiterlyke, Genecsmiddelen had laaten gebruiken; doch 't welk , niet tegenfiaande
alle aangewende hulpmiddelen, als reficatoria , collyria ,
purgantiil, enz., hardnekkig was blyven voortduuren. Hy
verhaalde my teffens, dat dit Ongernak gewoonlyk op zekeren tyd, tegen den avond, zig verhefte; dat by als data
een jeukte, en vervolgens een fleekende pyn, voornaamlyk in de Oogleden, gevoelde; dat deeze pyn tot in den
morgenftond aanhield, en als dan van tyd tot tyd verminderde, zo dat by over dag niet alleen zeer weinig hinder
$laar van had, maar men konde 'er dan ook byna Diets
yan aan de Oogappels, of aan de Lan , out-del:ken.
.61e.1
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nn bad deeze ontileeking, aan eene Catarrhale ftoffe toegefehredven , en hem dicnsvolgens geraaden, om Spaaniehe
Vliegch in den nek en aan de flaapen van het boof,1 te laaten leggen ; men had hem flerke purgeermiddelen en ook zWeetmiddelen laaten gebruiken; doch alles was niet alleen vrachtcloos •geweest,maar men had opgemerkt, dat, naa het appliceeren der Spaaniche Vliegenpleisters am de liaap van het
hoofd, en Ina bet gebruik van prikkelende Oogwatereu,
de Ontfteeking tegen den avond was vermeerderd geworden. Uit bet gantIche verhaal bleek het my , dat deeze
ontfreeking behoorde onder de periodieke gebreken, welter oorzaak niet zelden in de eer(le wegen moet gczogt
Wprden. lk gaf hem, nit dien hoofdc, den volgenden marg-en een Braakmiddel, beilaancie uit 15 grein Pad. Ipecac.
tin
o rein Tartar. Emetic. Ilierna loosde icy een men
te tame flym: de ontftecking der Oogen was dien avond
veel fletter, 't welk ik aan de werking van het Braakrniddel toefchreef.
fchreef hem vervolgens een Collyrum door,,. beilaande nit 4 oncen Polar. en een
drachma Laud. Liq : Syd. en gclastte hem hier mede'een
compresfe to bevogtigen , 7n. op de o9gcn te laaten liggen.
Den volgenden morgen zeide my de Lyder, zeer veel
verzagting van dit middel befpeurd te hebben , en verZogt my teffens, hiervan in den avond wederom gebrnik
te molten maaken , 't welk ik hem niet alleen toeflond, meat
'hem ook aanraadde om dagelyks drie poeijerste gebruiken,
beitaande yder poejer nit een halve drachma Kina, met
Reeds binnen den koreen half grein Laud. pur.
ten tyd van drie dagen, ondervond de Lyder merkelyke
beterfchap, en , na verloop van veertien dagen , was by
volkomen van dit ongemak geneezen.
Deeze ‘Vaarneeming toont ten klaarilen , hoe men, in
alle periodieke ongemakken , niet flegts op de gefleldbeid
der eertle wegen moet letten , maar hoe men ook voorilaamlyk in agt moet neemen, om, in zoortgelyke gebreken, die nit eene fympathia vervorum, en (Ins nit
,eene nandoening der Zenuwen , voorthoomen, Beene nitwendige middelen te bezigen, die eenigzins prikkelende
7v r!.
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NATUURLYKE HISTORIE DER ARM, OF WESTINDISCHE
RAAVENS ; EENE SOORT VAN PAPPEGAAYEN.

(Volgens den Heer Da BUFFON.)
aile Pappegaayen is de Ara de grootile en de
fchoonst gepluimde. Purper,, Goud ; Azuur,, fchitteren in zyne Piuimadie: by heeft een ftout oog , een moedige houding , een deftigen gang , en zelfs iet verfmaadens
in zyn voorkomen , als ware by zyner fchoonheid bewust
niet te min is by vreedzaam van cart, gemaklyk te ternmen , en vatbaar voor verknogtheid ian zyne weldoenderen. Men kan hem tot den Huislyken ftaat opbrengen ,
zonder hem een Slaaf te maaken : by misbruikt de Vryheid niet, welke men hem fchenkt :
gewoonte -Verbindt
hem aan zyne Oppasfers , en . hy' vervoegt zich Reeds ter
verblyfplaatze hem aangeweezen..
Alle Aras zyn natuttrlyk eigen aan de Lugtilreeke der
nicuwe Wereld , tusfchen de twee Keerkringen geleo-en
zo in bet Vasteland als op de Eilanden : men vindtb 'er
geenc in Africa of in de Oostindien. CHRISToPTIORUs
COLUMBUS , op zyn' tweeden Tocht Guadaloupi aandoen.
de, vondt 'er Aras, aan welken by 'den naam van Guaca.
mayas gaf. Men treft ze aan op onbewoonde Eilanden ,
en overal ftrekken zy tot het groottle cieraad Bier fombere
Bosfchen, welke de grond , aan de Natuur alleen overgelaaten , 'bedekken. Terwyl de Heer ANSON met zyne
Tochtgenooten , de natuurlyke fchoonheden van een onbewoond Eiland befchouwden , vloog 'er eene vlugt Aras
over bun hoofd heenen : en als of deeze Vogels ten ooginerke hadden dit Feest der Natuurc luister by te zetten ,
en de beerlykheid van dit Tooneel te vergrooten , maakten zy duizend weudingen in de Lust, 't welk bun gelegenheid gaf om de fchoonheid en de leevcndigheid der
kicuren hunner Pluimadie op te merken. Allen , die getuigen waren van deeze vertooning , fprakcn 'er altoos met
verrukking van. DUTERTRE zegt , dat men niet wel jets
fchboners kan zien , daft tien of twaalf Aras , gezeten op
een groenen boom.
Zo ras deeze Pappegaayen in Europa werden °vergebragt , zag elk ze met verwonciering. ALDROVANDUS,
die ze , in den jaare I57 ,2 , voor de eerite reis te Mantua
za (r merkt op, dat deeze Vogel toes geheel nieuw,, en
zeer
Van
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zcer gezogt, was ; dat de Vor(lcn ze, als een fchoon en
zeOzaain gefchenk , fehoriken, en ohtvingen: iin de daad
dezelve moet wel zelcizaam geweest zyn , dewy! n,?LoN , die naauwkeurige Onderzoeker,, geen Ara gezien
hebbende, den Graaawen Pappegaay als den grootilen befchryft. 7
'Er zyn vier foorten van _Aras, de Roode, de Blancwe; de Groene en de Zwarte, fchoon de Naamlystmaikers 'er zes tellen (*).
De Keninerken, die de Aras van de andere;Pappegaayen
der Nieuwe Wereld onderfcheiden , zyn , voor eerst ,
grootte en zwaarte des Lichaams, zynde tweemaal zo veel
als die der anclePen. Ten tweeden , do iangtc van den
Staart, die ook veel Langer is , zelfs naar evenredigheid
van 't Lyf. Ten' derden. De kaale vuilwitte Huid, die
den Kop te wederzyden bedekt, van boven omringt ,
ook het grondauk van den Onderkaak bedekt; ict, 't
men by geen anderen Pappegaay aantreft : in 't midden
.van deeze kc,a/e Huid; -11-aan de Oogen, 't welk aan dceen Vogel cell ongunflig uitzigt geeft. Zyn Item is ook
onaangenaam, en enkel een gefchreeuw, 't welk het woord
'Ara, op een ruwen , knarsfenden , en gehoorverveelenden
coon fchynt uit te drukken.
Deeze Vogels, die zich in alie heete Gewesten der Nie it
Wereld bevinden , op de Antilles , in Mexico, op de-1';
Landengte , in Guyane, in Brazil, enz. zyn zeer talryk,
en in America wyd verfprcid, doch komen nergens in de
(dude Wereld voor. 't Is, derhalven , vreemd, dat eenige
Schryvers, ALBIN volgende , den Rooden Ara, den naain
van Pappegaay van Maco gegeeven, en geloofd hebben, dat
Try uit yapan kwam. 't Is mogelyk , dat men tut America,
derwaards , Aras overgevoerd heeft; maar 't gnat zeker,
dat zy 'er niet oorfprongiyk zyn. Naar alle waarfchynlykheid, hebben die Schryvers den Rooden Lori, van Oast. Indien , met den Rooden Ara, der West-ln,iierz, verward.
De groote Roode Ara haalt omtrent dertig duitnen in
de 'lengte; dock de Staart maakt 'er bykaus de heeft van
nit. Geheele Lyf, uitgenomen de Vleugels, is vermiljoen rood : de vier lange Staartpennen hebben dezelfde
kleur,
(-) Wy zullen voornaarnlyk van de eerffe foort handelen,
alicen , 't gem tot de andcre (borne behoort , aanfiippende :
wannecr het ondericheid , uitgenomen de Pluirnadie, in
pz'crt, wry 4annierke/yk
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,kleur , de groote Vleugelpennen zyn, boven op, fchool
blaauw,
koperroodverwig op een zwarten grond;
op de ddelpennen , is blaauw en groen , aartig ondereen7
gemengeld: de groote Dekveeren zyn goudgeel , in .groen
uitloopende: de SOioft is van 't zelfde rood als de Rug:
de Boven- en Benedendekveeren van den Smart zyrr lilaatrw;
vier der Zydpennen, aan clke zyde, zyn blaauw van boyen , en alle gevoerd met eene koperroodverwige kleur,
helderder, en meer naar metaal gelykende, onder de vier
groote Middelpennen:
toupet van fluweelagtige rod
pluimen ve.rheft zich op
't. Voorhoofd: de Hats is donker
op
rood: eene vliesagtige witte kaale huid otnringt bet 06g,
bedekt de Wangen, en omringt de benedenkaak des Beks;
die , gelyk de Pooten, zwartagtig is. Deeze belehryving
heb ik vervaardigd naar een deczer van de fehoonfte en
groodle leevende Vogelen. Voor het overige merken 'de
Reizigers op, dat 'er een groot verfchil in de kleuren en
grootte de.ezer Vogelen plaats hebbc, naar he: onderfcheid
der Landen, en dat ze zelfs op 't: cello Eiland pn 't andere
ten dien npzigte verfchillen. Wy hebben 'ei gezien meteene geheel blaauwen Staart, andere met een geheel roodelt
met hlaauwe tipper, : in hunne grootte is zo veel ja nicer
onderfcheid dan in hunne kleur; (loch de Kleine Roode Alio.
.zyn veel zeldzaamer dan de groote.
Over 't algeme:en waren de Alms eertyds zeer veelvuldig
op St. Domingo. Maar ik zie uit een Brief van den Ridder, dat, zints de Pra nfchen ook de toppen der Bergen
in bezit genomen hebben, deeze Vogels 'er veel minder
gyn, en de lieer DE LA non.nz fchryft: op alle de Anal-7
les zyn de Ares zeer z,:ldzaain geworden; dewyl de Bewoonders ze vangen om ze to ceten 9 begeeven zy zich
na sic minstbewoonde plaatzen , en men ziet ze niet in
bebouwde ftrecken. De Roode en Blaauwe Aras ontbouden zich in dezelfde fireeken , en zyn van dezelfde
natuurlyke geaartheden, zo dat, 't gen van deeze gezegd
wordt, op geene toepasfelvk is.
De Bosfelien , in vogtige landen, met Palmboomen , zyn Dunne geliefdfle verblyfpaatzen : en zy leeyeit
voornaanilyk van derzelver vrugt. Dporgaans vliegen zy
by paaren, zelden by benden: niet re min vergaderen zy
zomtyds in den morgenaond, en heffen cenpaarig een gefchreeuw aan , 't well: oh een verren afftand gehoord
wordt : dit zelfde geluid flaan zy , wanneer cenig voor-:
werp bun verrast of vcrfchrikt. VliegenLie, m. aaken zy altoo4
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coos gefchreeuw, en van „. alle Pappegaayen vliegen zy best.
Zy trekken over open 'Velden been; doch houden 'er zich
nook in op , altoos op hoogten of de opperfte takken der
Boomen rustende: verre begeeven zy zich om fpyze te zoeken; don alle aVonden keeren zy ter zelfde p]aatze weder,
khoon ze op een myl in 't rotide vliegen om rype vrugten
to vinden. DUTERTRE tekent op, dat zy, door bonger
geperst, de vrugt eeten van den Alancelinier,, die, gelylt
bekend is , ter vergif that voor den Mensch, en waarfchynlyk voor de ineeste Dieren; by voegt 'er by, dat het
vleesch der Ards, die van deeze vrugt geeeten hebben, ongezond en zelfs vergiftig is: niet te min eet men in Guyane
te Brazil en_ elders, alle dagen Ards, zonder eenigen
hinder, 't zy n'ien dear geen Illancelinie)-Boomen heeft, of
dat de Ards, overvIotdige fpyze vindende , welke hun beter
imaakt, van de vrugten .liens vergiftigen Booms niet nut
tigen.
Het fchynt dat de Pappegaayen in de Niewoe Wereld even
tens waren al p alle de flieren in onbewoonde Landen, ge*1st, gemeenzaani, en geelizins fchuw op 't zien der Menfihen , die flegt gewapend en fchaars in deeze gewesten;
nog geen blyk van hunne heerfchappy gegeeven hadden (49.
PETRUS D ' ANGLERIA verzekert , dat de Pappegaayen , by deeerlie ontdekking van America, zich gemaklyk en bykans
met de hand lieten vangen; het fchieten verfchrikte ze niet,
zy vlogen niet weg, fchoon andere nevens bun dood nedervielen : zy gaven de voorkeuze aan de Boomen, digt by de
huizen geplant, hoven de eenzaame Bosfchen: en hoewel
de Indiacknen ze drie of vier maalen in 't jaar namen, om
zich meester te rnaaken van bunne fchoone vederen, deedt
deeze geweldenaary hun de wooniug hunner verkiezinge niet
verlaaten. ALDROVANDUS heeft zeker, op de goede trouw
dazer eerffe berigten Int America afgaande, gefchreeven,
dat de Fappegaayen natuurlyk Vrienden der Menfchen waren, of althans geen blyk van vreeze voor bun gaven; zy
naderen de hutten en volgen de Indiaanen , als zy die 'er
zien intreeden, en fchynen vermaak te vinden in de plaatzen
door
(*) De kleine Vogeltjcs, in de Bosfehen van Nieuw Zeeland,
kenden de Menlchen zo weinig, dat ze met de groothe gerustheid gingen zitten op de naast ons hangende Boomtakken ,
en mils op de loopcn onzerSnaphanen: wy waren , voor bun ,
nicuwe voorwerpen , gelyk zy veer cns. FOSTER , fecond Voyage
da Cal. COOK Tom. 1. p. co&
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door deeze vrz2dzaame Menrchen bewoond.
van dit gerust vertrouwen is nog overgebleeven
g edeelte
.
in de Pappegaayen, door ons in de Bosfchen gedreeven.
De Heer DE LA BORDE berigt ons dit, van die te Guyane:
zy laaten, zonder wantrouwen, zonder vreeze, tod, dat
men ze zeer van naby nadert, en BISON fchryft van de
Vogelen in Brazil , 't geen men tot de geheele Nieuwe
T.Pereld ay, nitdrekken, dat zy weinig loosheids bezitten „
en zich op allerlei wyze laaten Vangen.•
De Aras maaken hunne Nesten in de, gaten van onde
verrottc Boomen , die geenzins vreemd zyn in hun Geboorteland , waar men meet Boomen vindt, door ouclerdotn omgevallen en rottende, dan jonge en gezande. Zy 'maaken ,
wanneer het gat te naauw is , 't zelve met Itzd bek wyder ,
en verzorgen het van binnen met pluimen. Het Wyfje
broedt tweemaalen 's jaars; doorgaans ligt het twee eytjes
volgens DUTERTRE, van grootte als een Duiven ey, en gevlekt als die der Patryzen. Het gebeurt, dat de Aras Ulf of
twee eytjes leggen in onze gernhatigde Lagtftreeke. ALDROVANDUS bren g t 'er voorbeelden van by, en de Marquis
D 'ABZAC heeft ons berigt, dat eene groote roode Ara by„
hem drie eytjes te eener broed gelegd hebbe, ze waren onvrugtbaar,, doch het Wyfje was zodanig op broeden gefield , dat men 't zelve een Hoender-ey gaf , 't geen het uitbroedde.
DITTERTRE fchryft , dat de jonge Aras twee kleine
wornrpies in de neusgaten hebben , en cell dude in can
klein pnistje, 't welk op den Kop komt; dat deeze kleinc
wormpjes van zelve flerven , wanneer de Vogels veeren
krvgeu: deeze wormpjes , in de neusgaten der Vogelen, zyn
byzonder aan de Aras , de andere Pappegaayen , en veele andere Vogelen hebben ze desgelyks zo lang ze in 't nest
zyn: men vindt ook verfcheide viervoetige Dieren , bovenal de Aapen , die wormen in de ncus en andere lichaamsleden
hebben. Deeze wormen zyn in America bekend , ouder
den naam van Macaques TVormen; zomwylen booren zy
den Mensch, en veroorzaaken zeer bezwaarlyk genecsbaare
verzweeringen: men heeft Paarden zien flerven aan zweeren door deeze wormen veroorzaakt , 't geen zeer ligt kan
gebeuren uit de agtloosheid , waar made men de Paarden
daar te Lande behandelt; men flak noch rust ze.
Het Mannetje en 't Wyfje broeden , beurt houdende , en
clraagen beide zorge voor de Jongen:zy brengen ban voedzel
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zel: zo lang zy oppasfing behoeven ,blyven Vader en Moe.
der by elkander i en houden zich niet verre van het nest.
De jonge Aras laaten zich gemakkelyk temmen, en , in
verfcheide Landflreeken van America vangt men deeze Vogels' niet dan in het nest, en laat de Ouden ongemoeid: dewyl derzelver opvoeding te moeilyk , en misichien geheel
vrugtloos zou weezen. lntusfchen verhaalt ons DUTE KT RE ,
dat de Wilden in de Antilles eene zonderlinge manier hebben, ,om deeze Vogels leevende te vangen. Zy neemen het
oogenblik waar, dat zy de afgevalle vrugten op den grond
zitten te eeten, ornringen ze, eti heffen eenstlags een vetvaarlyk gefchreeuw aan, klappen in de handen, en maaken,
ben zo vreeslk geraas, dat de verfchrikte Vogels, het gebruik hunner vltugelen vergeetende, zich op den rug wen+
telen, om met bek en klaauwen zich te verdeedigen: de
•Wilden houden hun dan een ftok voor, welken zy niet nalaaten aan te vatten, en op 't eigen oogenblik maakt men
ze aan den ftok. vast. - Hy beweert verder, dat zy,
fehoon volwasi'er en op die geweldige wyze gevangen,
k4nnen geleerd worden; doch deeze ftukken komen my eerfigzins verdagt voor: dewy' alit Aras thans , op 't zien van
Menfchen, wegvliegen, en aithans, op 't hooren van eat
ontzaglyk geraas, niet nalaaten de vlugt te kiezen.
WAFER tekent op, dat de Indiaanen aan de Landengte van
America, de Aras opkweeken gelyk wy de Exters , hun de
vryheid geeven , om over dag in het Bosch te gaan, waar
nit zy 's avonds altoos wederkeeren; dat deeze Vogels, de
Ilan van hunnen Meester naabootzen , en 't gezang van eat
Vogel door hem Chicali geheeten. FERNANDEZ vermeldt,
dat men ze kan leeren praaten; maar dat zy alles op een
ruwen en onaangenaamen toonuitdrukken, dat zy, als
vogels gehouden , de jungen , even als andere Huisvogels
opbrengen. Vast gaat het, dat zy nooit zo goed leeren praaten , als de andere Pappegaayen, en dat zy , tam gemaakt,
nimmer zoeken weg te vliegen.
De Indiaanen bedienen zich van de Vederen der Aras,
om 'er hunne beste Mutzen en andere cieraaden van te vervaardigen; zommigen sleeken eenige deezer fchoone Veeren
door hunne Wangen, en het nensbeen ,heen, of draagen ze
aan de Ooren. Het vleesch der Aras, fchoon over 't algemeen hard en bruin , is niet kwaad om te eeten. Men kookt
'er leer goede foup van; en de Pappegaayen, in 't algemeen, zyn bet Wild 't welk meest in Cayenne voorkomt,
en vuelviddigsc tot fpyze gebruikt words.
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De Ara is, misfchien meer dan eenige andere Vog.Ll1"1
am de Vallendeziekte onderworpen; cene kwaal, veel ge4
tveldiger en x,eel onmiddelyker doodlyk in heete dan
gemaatigde Lugtflreeken. lk heb een Rooden Ara , een'det
grootfte en fehoonfte van die roan , my in den jaare 1751',
door Madame de Marquifinne DE p o'mPADou g. gefchonken
gehad, die twee of dile maalen ter maand de Vallende,:
7iekte kreeg, en, desniettegenflaande, heeft by veele jaaren
up myn Landhuis in Bourgogne geleefd ;' en zou nog Danger
geleefd hebben , 'Mien men hem niet geelood hadt— Doch
in Zuid-America, fterven deeze Vogels doorgaans aan del
Vallendeziekte, gelyk oak alle andere Pappegaayen die;
in den gevangen flaat, 'er 'even- zeer..aan oziderhevig zyn.'
Waarfchynlyk Ilrekt het germs van 't WV3e, en de over'Coed van yoedzel urn ze die kwaale aan te brengen, tegen
Welke de Wilder'', die ze in hunne hutten onderhouden ,
con handel met de Veeren te dryven , een zeer -cenvoudilt
iniddel hebben nitgevonden: naarnlyk met hun het niterfle_
Bens Vingers of te thyden:, en 'er een -nuppel bloeds te
laaten uitvloeijcn; de Vogel fehynt op 't eigen yogi/bilk.
geneezen ; dit zelfde middel helpt verfcheide andere \T0-gels, die, in den opgeflooten that, aan dezelfde toevallen
underhevig zyn.
In de Volkplantingen noetnt men deeze Vallendeziekte
de Kran2p, en verzekert, dat ze alle Pappeg,aayen, als zy
opgeflooten op een yzeren fink zitten , overkomt, waaroin
zorg draagt om ze een houten te geeven : deeze byzonderheid , die algemeen erkend wordt, fehynt aan
dniden , dat dit toeval , 't welk in eene geweldige trekking der zenuwen beflaat , vecl overeenkomst heeft met
de Ele6triciteit , welker working , gelyk bekend is, yea
ficrker is in yzer dan in hoot.
De Blaauwe Aras vermengen zich niet met de Rode,
fehoon zy zich in dezelfde ltreeken onthouden;- zy beoorlogen elkander oak niet. Zy hebben iet onderfcheidens
in de Stem; de Wilden ondericheiden de Rcode en Blaauwe
Aras, zonder ze te zien , enkel nit bet gefehreetiw,, en
willen dat de la.atfle het woord Ara zo duidelyk niet nit,
fpreeken.
De Groene Ara is zeldzaamer dan de Rode en de Blaau.:
Ire, oak veel kleinder , laat zich ligt temmen , leert gemaklyker praaten; en drukt zich onderfeheidener nit dan
de twee and= foorten ; fehoon zyn gefchrecuw bykariF,
bet
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het zèlfde is , alleen zo flerk niet , en wordt het woord
Ara, door hem zo nauwkeurig niet voortgebragt.
Men wil, dat bittere Amandelen den Pappegaayen doodlyk zyn; doch ik heb 'er geerr proeve van; alleen weet ik,
dat Pieterfelie , waarop zy zeer" geiteld fchynen, zelfs in
tene kleine hoeveelheid, bun groot kwaad doet : zo ras zy
'er van gebruikt hebben , Ioopt 'er een dikke lymerige floffe
bun ten bek uit, en zy fterven binnen een of twee intim
Deri ziv'arten A a hebben wy niet kunnen bekomen, en is
alleep bekend by de Wilde_ van Guyane; enkel weezen wy,
dat deeze Vogel van ete andere Aras verfchilt door eenige
natnurlyke geaar,theden, Hy4tomt Dimmer naby de bewoonde plaatzen, zich onthoudende op de hooge en dorre bergtoppen. DE, LAET 'fchynt van den zwarten ,Ira te fpreeken,
(lder den Damn van Araruna of lllachao: by tekent op,
dat de kleur zwart is, doch zo fchoon met groen gemengeld , dat hy den zondefchyn heerlyk fchittert. Hy voegt
cr by, dat deeze. Vogel' geele Pooten , den Bek en Oogen
tood heeft, en zich alleen
't binnenfte gedeelte des Lands
onthoudt:
BEDENKINCEN OVER DE VOLKRYKITEID VAN CHINA.

ikwyls is het my gebeurd, onder het leezen der reisD
befcluyvingen van China, te denken , dat de Zendelingen en jefuiten , wanneer zy de ongemeene Volkrykheid
van dat land zo hoog opgeeven y of misleid zyn geweest,
of iets wonderlyks en groots, van bet land dat zy bezogt
Madden , hebben willen vertellen. En deeze twyffelingea
zyn vergroot geworden , zedert dat ik het doorgeleerde
werk van den Heer pAu, ik tneen zyne herugte Recherches
philofophiques fur les Egyptiens & Chinois , geleezen hebbe, Welke Schryvcr, iu 't geheel. geen vriend van de ChiDeezen, zig op het fterkst verklaarci heeft tegen de meeruing , dat China zo ongemeen bevolkt zoude weezen. Hy
agt, al het geen men van de Volkrykheid. van China by de
Zendelingen vindt, 'van waar de een veele Millioenen meet
itch dan de ander , onbepaald en loutere gisfing: DU HALDE , zegt hy, geeft aan Peking drie Millioenen Inwoonders;
LE CoraTE maar twee Millioenen. Daar by, vervolgt hy,
bckennen de Jefuiten , de de kaart van China gemaakti
hebben , dat 'cr in veele der groote Landvoogdyen fomtyat
V. DEED. VENGELW..NCL,
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tyds ftreGken van twintig mylen gevonden worden, g,eheei
woest en bykans onbewoond. Byna alle de reizigers , voege
by 'er by (*), die tot in het-inntzenfte des lands zyn doorge-

arongen , komen daar in over een, dat m en 'er des nagts niet

reizen kan,zonder begeleid te worden door menfchen, die bran.;

dende fakkels draagen, om de Tygers en andere verfcheurende Dieren, die alien het vuur en het licht fchuuwen, te verjaagen. Zo veele Tygers zoude men niet vinden in een geregeld bewoond land : deeze' verfchriklyke Dieren moeten dan
groove woestenyen hebben, waar zy. zig onthpuden, voortteelen , en van waar zy firooperyen doen : nu ,, zy wyken na,
vermenigruldigen zig in , die fireeken van meer dan twintig mylen , waar geene menschlyke woo4ingen zyn. lvdien Duitschland in zulk eenen jiaat was, zoude men 'er nog Aurochren
vinden, gelyk als ten tyde van PIAUS CiESAR . . Maar deze
woeste flreeken, die men byna in alle de Landvoogriyen vindt ,
zyn nog niets in vergelyking der uitgefirektheid lands, bejlagen door de wade Chineezen, Once* Man-lao, of Boschrotten • om dat zy in kleine troepen verfirooid zyn in de Bosfchen
en 'fieiden, welken men weet , dikwyl$:veertig
breid te zyn. Uit alles vat ik van deWen en gebruiken de.?
zer Man-lao hebbe kunnen opzamelen, zig zes tam:fchappen van China onthouden , bl;kt het, dat zy even zoc
wild zyn, als de Awrikaanen in Guiana, welken men Won=
rows noemt.
Wannecr ik nu bier nevens bedagt, dat de bevolking, ge1yk als NIEBUHR , en anderen uit de beste Reizigers, van
de Oosterfche landen fehryven , in 't Oosten veel grooter
fchynt dan zy is ; omdat men 'er byna alle de ambagtslicden
needs op ftraat ziet; werkende zy niet, gelyk by ons, in
hunne huizen , mane in winkels , die alien by malkanderen
in zekere ftraaten than; of gaande met hunne werktuigen aan
de huizen road, om werk te zoeken des het Been wonder
zy , dat , daar byna al het werkvolk 'fleeds op ftraat is , de
ftraaten van Menfchen als grirnmelen : wanneer ik dat bedagt , zeg ik, kwam het my zeer waarichynlyk voor, dat
de Reizigers ons te breed van de volkrykheid van China opgeeven.
Om 'er eenigzins eene rekening van op te manken , hell
ik de moeite genomen uit te rekenen , hoe vecle vierkante
Aardrykskundige mylen, van 15 op een grand, China omtrent bevat, en twee ondericheidene rekeningen hebben my
het
(") Tom. 1. p. Ea.
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Ytef getal der vierkante mylen, welken China bevat , doen fIellen op nagenoeg 77000 of 78000. China ligt tusfchen den
en 4o graad Noorderbreedte , en heeft mede ao graa••
den in de lengte. Nu heb ik getteld graad lengte tusfchen de 40 en 35 graaden op 12 mylen ; tusfchen de 35 en
so graaden op 12i myl ; tusfchen de 30 en 25 graaden op
131 myl, en tusfchen de 25 en ao graaden op 131 myl ; volgens het tafeltje , te % inden in BUSSCHING S Geographie , .1
heel , bl.
Dus kreeg ik,
) vierk. mylen 18000
4 g . — 35 gi . —
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7'70'25
Eenige uithoeken , als de Landtong in 't L,ancifchap
Chan-ton, flel ik tegen het geen de Ruston van Quan-ton,
loopende ZuidwestwaardS-, verilezen. Dus ftel ik den geheeten inhoud van China op 77000 vierkante Aardrykskun&fife mylen.
Volgens cent andere rekening kreeg ik 7800o vierkante
mylen. 1k nam daarby het getal van 1; mylen voor elken
graad der lengte; het well:vermenigvuldigd door ao , het
getal der mylen in lengte van China, gaf 260; en dit vermenigvuldigd door de graaden der breedte, tot mylen gebragt , 15 X 20 = 300 gaf juist 78006 vierkante mylen.
Zal nu China bevolkt wezen in evenredigheid met ons
land ; zo zal het bevatten honderd vier- en tagtig millioenen en agtmaal honderd duizend invtrooners; welke rekening ik aldus make.
De Vereenigde Nederlanden bevatten ,volgens nUSsCHING,
I Deel , bl. 83, 6.L5 vierkante mylen; en ik flel het getal
der Inwooneren op een' millioen en vyfmaal honderd duizend ( 9. Dus
625:
-

,

,

4

CO Deze begrooting maak ik dus. Holland heeft, volgens
ottocoo. Dit getal is thans voorzeker te groot,
daar in de voornaamile Steden het getal der. Inwooneren zeer is
atgenomen; ik denk, b. v. in Haarlem de helft. Doch ik holt980000
de my aan het nude getal
KERSSEBOOM ,

Zeeland heeft niet meer dan
.
Gelderland, gis ik op
.
Utrecht
.
.
Friesland is berekend op omtrent
13 a

80000
.

1 I coo()

70000
130000

0ver■
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625: 1500000 2'4 77000: 184800000 Inwooners van China.

is nu China bevolkt in evenredigheid met Frankryk ; zo
ftel ik voor Frankryk , insgelyks volgens BUSSCHING,
millioenen Inwoongs , en den inhoud van het ryk op Dz000
vierk. mylen. Du
77000: 138600000 Inwooners van China.
:t0000 : 18000000
In evenredigheid met Duitschlanii, aan het Welk, met
hem en Silefien , ik , Volgens BUSSCHING, 11236, doch
voor 't gemak der rekening, moo vierkante mylen, en
Brie- en twintig millioenen • rmtnfehert geeve , zow China
by de honderd- en vyftig millioenen Ingezetenen hebben.
11200 : 25000000 77000: 149250000. Inwooners van China.
Deze rekening komt vry wel overeen met die , welke men.
by suss:quo-1 (*) vindt , die Melt, dat in China cen nog
grooter getal zoude kunocn leeven. 1k keb , zegt hy, boyen een zeer gemaatigde telling aangenomen, dat naamlyk op
eh; Engelfche myl in 't vierkant , maar 200 1VIenfchen onderhoud zonden hebben , fchoon 'er 3-75 op kunnen leeven. En
dus zouden op een millioen mylen 20o millioenen menfchen leeven, en 'er zouden nog meer in China leeven, dewyl het sneer
dan een millioen mylen bellaat. Wilde, men nu op ec'ne myl ,
wegens den rystbouw, goo Itienfchen rekenen, gelyk gemakkelyk kan gefchieden; dan zou China 300 millioenen hebben,
zo veel naanzlyk als P. BARTOLI aan het zelve gegeeven heeft
het Welk echter MARTINIERE niet roar overtuigend houdt ,van
Welk vonnis ik echter de reden niet remits de zank op
zichzelve niet onmogelyk is. Misfchien heeft de noodzaakelykheid de Chineezen gedwongen om alles te bedenken; vermits 'er geen pest en geen oorlog is , de menfchen in het land
blyven en vroegtydig trouwen. Hoe ligtelyk kan daar eene
verciubbeling plants hebben? terwyl zy by 072S daar het Mato trouwen plants heeft , binnen de 100 Kaaren kan gefchie.
den. En wanneer de Landeryen zo in China, gelyk voorheen
le Rome, verdeeld zyn , dan kunnen aldaar nog meer Menfeign ruinzte hebben, voornaamelyk omdat de ryst ryklyk uitlevert.
Ik
Overysfel, gis ik op
60000
Groningen, gis ik op
70000
1500000
ik vrees, dat dit getal, helaas! nog to bong is : zo veel misrckenen zig die geenen, welkcn 2000000 fiellen, en al te groote
1-;(;,agten hebben van onze innerlyke magr.
;)

Girldelyke Order, enz. Ilde Deel , bl. 277.
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alt twyffel dus uit deze redenen gcenzins, of de Heer
stissmmon zoude een volkomen geloof geeven aan de opgedaan door de Chineetea zelven , in de illemoires
conteinant l'Histo:re , les Scienbes, les ,tuts; les Maws &c.
des Chinois , par les /lusfionaires de Pc: in, volgens, welken in het jaar 1761 geteld zouden zyn in lit geheele ryk
192214555 Menfchen (*); • nagenoeg coo millioenen , en dus
yann 70 mtllioenen meer dan 'er, volgens sussinticn (t),
in geheel Europa zyn; en die rekemng van de bevolkino.
'van Europa is nog zeer hong. Of nu die zendelingen, welken geborene Chineezen zyn, en die het daar vooral op
xoeleggen om den Heer'PAy', als eenen vyand van hunne
natie , te wederleggen, deze 'opgaave naar waarheid doen,
Iran ik niet verzekeren ; doch het komt my voor , dat het
cene onbillykheid zoude wezen , die lieden van zulk eerie
trouwloosheid te verdenken.
Volgens deze gronden zoude China meer bevolkt zyn,
dan de volkryl:fle Lander) van Europa, en waarfchynlyk van
de, geheele wereldik bcken, dat, indien China bevolkt was, gelyk de Provincie van Holland 'op Naar zelve , het getal haarer Inwooners nog wel zesmaal grooter zoude zyn.
Want ik
reken, dat men niet zeer verre van de waarheid zal afwezen , wanneer men den inhoud van Holland en West-Friesland t'zamen ftelle op 95 vierk. mylen: en wanneer men
dan maar 900000 Inwooners ftelt, gelyk STRUM doet,
krygt men voor China over de zevenhonderd en negen- en
twintig
95:900000
77000: 7a94736844
Dan of het mooglyk zoude zyn,'
i het vrugtzelfs in
baarfte land der wereld, zulk eene.rnenigte als in Holland,
door het Land, zonder merklyken toevoer van buiten, zoude kunnen gevoed worden, is ten uiterften onwaarfchynlyk. Dit is ten minfien zeker, dat Holland , ja dat de geheele Vereenigde Nederlanden, welker
overibge Provincien,
ten opzigte der volkrykheid, geenzins met Holland in vergelyking komen, zonder grooten toevoer van buiten niet kunnen beftaan: doch het is tevens ook zeker, dat onze Landeryen , over 't geheel genomen , vry flegt zyn, en dat
bet met den Landbouw by ons maar taamlyk gefteld is.
Zie Bibl. des &ienc. Tom. XLVIII. p. 418.
(t) ride Deel bl. 271.
0. O.
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DE VOORNAAMSTE LEEVENSIWZONDERHEDEN VAN CIIAR.
LtS DE SECONDAT LARUN DE MONTESQUIEU.

Baron
C de af van een Adelyk Geflacht
in Guyenne , en werd
HARLES DE SrONDAT,

DE MONTESQUIF.U,flaIll-

gebooren in het Kasteel la Brede niet verre van llourde!.
aux op den achttienden van Louwmaand des jaars
I\,IDCLXXXIX. Men droeg, van den vroegtten tyd af,,
alle mogelyke voorzorgen om een Vernuft aan te kweer
ken , 't welk , in zecr jonge jaaren, reeds fcheen aan te
duiden , den uitinuntenden rang , glen het, ten eenigen
tyde, in de Gcleerde Wereld , zou bekleeden.
Nog
maar twintig jaaren bereikt bebbende , halt by reeds
de Hart der
itotie verzameld tot zyn onftertlyk Werk
Wetten , door een welgefchikt uittrekzel. der
' veelvuldige.
en groote Bockdeelen , die het Zamenflel der Burgerlyke
Wetter uitmaaken, door hem niet alleen als een Regtsgeleerde maar als een Wysgeer, beoefend.
De 'Heer moirritsQuiEu werd, op den yeertienden
van Sprokkelmaand des jaars MDCCXIV, Raadshecr van
bet Parlement van Bourdeaux , en, op den dertienden van
Zomennaand, des jaars MDCCZVI tot Prelident
tier (*) benoemd , in itede van een Oom, die hem dceze
waardigheid , en zyne middelen, naliet. Den 4ercicii van
Grasmaand dienszelfden jaars, begroette men hem als Lid
der Academie van Bourdeaux , toen in haar eerile opkomen. Smaak in de Muzyk en in werken van enkele Liefhebbery , bath eerst de Leden deezer Maatfchappye zamengebragt. Maar by merktc de Societciten der Fraaije
Letteren , in alle de Landfchappen van Frankryk zo verbaazend vermenigvuldigd, aan , als eerie foort van Letterweelde , fchadelyk voor den vvaaren Rykdom der LetteTen , en yeel eer de Schaduw dan het Weezen van rechtfchaape Geleerdheid ; by oordeelde , dat de zugt en de
bekwaamheden zyner Vrienden, met veel meer voorcleels ,
zich op de Natuurlyke Wysbegeerte zouden bevlytigen.
Gelukkig onderfchraagde de Hertog DE LA FORCE , door
een Eerprys te Bourdeaux uitgeloofd, dit redelyk denkbeeld ,
Zn geheeten naar een fluweelen Mats met een goliden
;and d:e de Prefidenten der Parlementen in Frankr24_ d:ciagen GIs zy in flaatry verrchynen.
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bee1d, en verkreeg die .Stad , op deeze wyze, eene Acaidemie der Weetenlehappen.
Geheel vry was de Heer DE MONTEN.UIF.0 van die
jeugdige voorbaarige. grootsheid , om,
openbaar,, weezenlyk uitmuntende bekwaamhedg
greeti
ten won te
fpreiden , of ingebeelde het Gemeen op te dringen. Om de
bitdrukking van een eerst Vernuft te bezigen , fcheen by
fen ouderdom ryp tot fchryven of te wagten. 't Was niet
voor bet jaar MDCCXXI , toen by tweeendertig jaaren
bereikt hadt dat by Perfiaanfche Brie,'en in 't licht
'
gaf. De befchryving
der Oofierfche Zeden, weezenlyk of
verzonnen , van den trots en aart der Aliatfche .L-efde ,
is het minst bedoelde in deeze Brieven ; zy ftrekken alleszins om de Zeden der Franfchen , op de geestigfte wyze,
te hekelen en verfcheide gewigtige onderwerpen te vet.,
Landelen , 'die den Schryver tot in den grond be'nandelt ,
fchoon by derzelver oppervlakte alleen fchynt aan te roeTen.
Niettegenflaande - dit Werk grooten opgang tnaakte , gaf
NONTESQUIEU zich niet openlyk voor den Schryver nit.
Deeze geheimhouding werd aan verfcheide beweegredenen
toegefchreeven. „ Maar zyn geheim ," betuigt de Heer
D ' ALEMBERT , 5 , werd ontdekt, en het Gemeen wees hem
P9 reeds aan als een Lid voor de Franfche Academe. De,
uitkomst toonde de voeglykheid van dit zwygen. UsPerfiaan, drukt zich zomtyds vry genoeg uit ,
95 two , de
Diet ten aanziene van de gronden des Christendoms
99 maar ten opzigte van onderwerpen , die al te veelen
5, met het Christendom vermengen ; den geest der VervolfO5 ging , die een zo groot aantal Christenen bezielde; de
aanmaatigingen van Wereldlyke magt door de Geestlykheid; het vervaarlyk toeneetnen der Kloosteren , die
99 den Staat van Onderdaanen berooven , zonder GODE
„ rechtfchaapen Dienaars te fchenken; als mede de altoos
„ heftig gevoerde en altoos fchadelyke Godgeleerde Ge„ fchillen (*)." - Haat , onder den dekmantel van
yver , en yver zonder verftand of oordeel, fpanden zamen
tegen de Perfiaanfche Bpieven , en maakten , door trouwlooze uittrekzels , de Regeering gaande.
De Heer DE MONTESQUIEU boodt , op raad zyner Vrienden , gefchraagd door de item des Algemeens, zich -zelven
aan , om de plaats door den dood des Heeren DE SACY
(*) Liege

DP NIONTE:QUIEU.
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in de Franiche Academie opengevallen , te Vervulien : -'cre
Cardinaal DE FLEURY fchreef een- brief aan de Franiche
Academie, dezelve verwittigende, dat zyne Majetteit nitnmer zou toeftemmtn in de verkiezing van den Schryver
der Perfiaanfche Beve y , tot Lid der Academie ; dat by
zelve het Welk niet geleezen, maar bcrigt van de fchadelyke bedoelingen in 't zelve ontvangcn badt nit den
mood van Perfoonen , op welken hy zich durfdc verlaaten.
MONTESQUIEU gedroeg zich zeer manivk te deezer gele,
genheid. IIy maakte zyne opwagting by den Staatsdienaar,, hem verklaarencle , dat by , om hyzondere redenen,
zyn naam niet voor de Perliaaniche Brieven geplaatst
hadt ; doch 'er verre af was om na een \Verk te lochenen , wegens 't welk by dagt geen reden te hebben van
zich te fchaamen : dat by niet 'beiroorde te oordeelen op
enkel hooren zeggen , maar naa het Icezen van het Bock
zelve. Eindelyk deedt do Cardinaal 't geen by van den
beginne af hadt bebooren te doen; by las de .Perfiaankhe
Brieven , beminde den Schryver , en leetcle zyn vertrouwen beter plaatzen. Hier door werd de Franfclm Meademie behoed voor 't verlies van een derzerver fehoonlle.
cieraaden, en Frankryk behieldt een Onderdaan , van wield
bygeloof en laster 't zelve bykans beroofcie : want moNTESQPIEU hadt openlyk verklaard, dat by nict in Frankryk Icon blyven als hem zulk een boon werd aangedaan
dat hy by Vreemdelingen die veiligheid, rust en eere , zou
zoeken , welke hy gehoopt hadt in zyn eigen Land te zulIen vinden. Op den vierentwintigtlen van Louwmaand des
jaars MDCCXXVIII, werd by in de Academie entvangen,.
Zyne Redenvoering, by zyne intrude gedaan, en hoogge4
roemd , is by zyne Werken gedrukt.
Eenigen tyd , vc56r dat MONTESQUIEU tot Lid der Academie
werd aangenomen , hadt by zyne Burgerlyke Atnpten verkogt , en zich geheel aan de Letteroefeningen overgegeeven:
by was nu niet meer de Magiftraatsperfoon; maar de Mart
van Letteren. Dus geheel van Ampten ontflaagen, betioot
by te reizen , en trok eerst na Weenen, waar by den be.
roemden Prins EUGENICS dikinaals bezogt. Van bier ging
hy, door Rongaryen en Venetie , na Rome. In deeze oude
Hoofdftad der Wereld bezag by alles wat dezelve thans bet
meest beroemd maakt , de Werken van RAPHAEL , van
TITIAAN en MICHAEL ANGELO. Op de fchoone Kunflen
hadt by zich nooit byzonder toegelegd; doch de kragt van
in meesterflukken van deeze foort doorNitdrukking
firaa-

VAN DE MONTESQUIEU.
ftraalende , treffen onvermyclelyk elk Mensch van vernuft.
Italie doorgereisd tiL!bbende trok hy na Zwitzerland , en
bezag !let opmerkelykfte van' de Landen aan den Rhyn gele_
gen. Eenigen tyd hieldt by zich in do Vereenigde Neder.
ianden op, en flak eindelyk na Enk-,elatyi over, ti dat Ryk
bleef by cirie jaaren , nauwe Vriendychap aangaande met
de eerfle Mannen toen in bloei. „ By zulke Mannen ,"
fchryft D ' ALEMBERT„ gewoon te denken, en zich door
; 5 meer dan oppervlalkige Letteroefeningen voor te berei„ den tot groote daaden, kreeg hy kennis van den Aart
„ des Staatsbefiuurs , en deedt 'er volmaakte kundigheden
35 van op. Met an woord , hy hadt zich alleen te beklaa„ gen, dat by decze reize niet eerder ondernomen hadt:
„ Want NEWTON en Locitt:. waren niet meer. Dikwyls
maakte by zyne opwagting by Koningin CAROLINA, die
95 de Wysbegeerte op den Throon kweekte, en den Heer
DR MONTESQUIEU op den waaren prys fchatte. Van
59 zyne reize brags by noch eene verfmaading voor de
Vreemdelingen , noch een belachlyke en gemaakte
„ agting zyner Landgenooten , mede : de hoofdfom zy.,
9/ ner waarneemingen was : Duitschland is gefchikt om
wy in op te
71 'er in te reizen ; Italie om ' er zich eene wyl
; Engeland om 'er in te denken; Frankryk oni
„ 'er in te leeven.”
Naa zyne wederkomile, begaf hy zich voor twee jaaren
na zyn Landgoed la Brede , en genoot daar de rust der
eenzaamheid , te aangenaamer geworden , door lang in
eene woelige wereld gereisd te hebben. Hier voltooide
hy zyn Werk , Over de Oorzaaken van de Grnotheid en
het IZerval der Romeinen : 't welk in den jaare MDCCXXXIV
het licht zag. Dit Boekje behelsde eene fchoone fchildery
van een allergewigtigst voorwerp. Door alleen die ftukken te neemen , welke de rykfte floffe verfchaften , heat
hy , in een kleinen omtrek , eene groote verfcheidenheid
van voorwerpen vertoond; en 'er nog meer aanduidende,
geeft hy ruime itoffe tot overdenking. Zyn Boek hadt
:den Tytel mogen draagen: Eene Romeinfche Gefchiedenis ,
ten dienfte van Staatslieden en Wysgerren.
Hoe veel roems MONTESQUIEU ook behaalde door dit
laatfte Werk en zyne voorgaande Schriften , baanden zy
egter alleen den weg tot een veel roemryker Werk;
't welk zyn Naam beroemd zal maaken door alle volgende
Eeuwen. Reeds voorlang hadt by het Plan ontworpen, en
twintig jaaren gedagt op de volvoering van 't zelve , of,
E5
oat
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.om eigenlyker te fpreeken , zyn geheele Leeven was een
gecluurig peinzen op dit Meesterfluk. Op zyne Reize
hadt by de onderfcheide Volken van Europa van naby befehouwd , en detielver characters beoefend. „ Dat be,
roemde zest de Heer D ' ALEMBERT, 't welk
„ zo hoog opgeeft, van deszelfs Wawa, en 'er een zo
„ flegt gebruik van maakt, was hem, op zyne lange Rei„ ze, even als Creta eertyds voor LYCURGUS, eene School,
„ waar by zich wel hadt weeten te oefenen , zonder ales,
wat by zag, goed te keuren. In 't kort, by hadt de
„ vermaarde Volken en Mannen , die thans alleen in de
„ Gedenkboeken der Wereld beftaan , grondig onderzogt:
„ en verwierf dus allengskens den edelften Tytel , dien
een verflandig Man kan lierdienen, dien van Wetgeever
„ der Volken."
Nauwlyks zag zyn beroemd Werk, De Aart der Wetten, het , of de reeds verworve a gting des Scilly.vers verwekte eene algemecne greetigheid om 't zelve te
leezen. Maar, MONTESQUIEU ten Neste des Folks
gefchreeven hadt , behoorde by bet te weinig onderrigt Gemen niet tot Regter gehad te hebben. De -diepzinnigheid
zyns Onderwerps was een noodzaaklyk gevolg van deszelfs
aangelegenheid. Het. Volk zogt cen aangenaam Boek , en
het vondt alleen een nuttig , welks geheel ontwerp en by,.
zondere nafpeuringen niet begreepen konden worden , dan
met het toebrengen van eene groote maate aandagts.
Welhaast flondt dit edel Werk ten doel aan de kwaadaar,tige aanvallen , voorheen op de Perliaanfche Brieven gernunt. Eerst zogt men het vernuftige flagon toe te brengen , en de Tytel zelve ftrekte ten voorwerpe van boertery. Weihaast werd een der fchoonfle Gedenktekenen van
Letterkunde , welk eenig Volk hadt voortgebragt, met onverfchillighcid aangezien , en 't liep gevaar om geheel in
vergetelnisfe te geraaken. Maar bet verkeerde oordeel van
oppervlakkige . Leezers werd fchielyk vergoed door de betere waardeering van bevoegde Regters : bier op fpanden
Wysbureerte
, (dit ge,
de Vyanden van Geleerdheid
en b
broedzel vindt . men toch in alle Lander) tegen 't zelve
zamen. Eene menigte naamlooze Schriften kwam to voorfchyn , in deeze werd de Schryver befchuldigd als een,
en Delstery , (twee
,
Verfpreider van OngodisterySpinofistery
befchuldigingen, die elkander omver ftooten ,) en als iemand , die het ftelzel der Naturalisten door cRousAz in
pop es Proeve van den illensch gevonden , aankleefde.
Dee,
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Deez.e befchuldigingen wekten de aandagt der Sorbonne
te Parys ; die zich zette om dit Werk te onderzoeken: veel
berispelyks werd 'er in ontdekt; (loch de beoordeeling heeft
het.licht nog niet gezien, en voor altoos
in' 't duister blyven. De tyden' vet.nderen. De Heer UE
morratsQuiEu oordeelde de fmaadredenen tegen hem afge,
.geeven niet onopgemerkt te moeten laaten, om den fchyn
of te weeren van dezelve verdiend te hebben: by fchreef
derhalven ; en e er de ediging- van den Hart der Wetten ,
die , uit hoofde van de gemaatigdheid, de waarlieid en de
keurigheid van de Spotterny, daar in cloorftraalende , als
een voorbeeld in dit flag van fcbryven mag aangezien
worden.
Do grootfte Vrienden van NONTESQUIEU llebbell nooit
bewecrd , dat dit Werk ionder misflagen is, of dat alle
fiukken , daar in aangevoerd, volkomene en onlocirenbaare
\vaarheden zyn, „ moat," 't is de taal van D'ALEMBERT,
't Been den Schryvcr dicrbaar moet maaken voor aile
Volken , en zyne ta istia , en bedekken, is de geest van
Vaderlandliefile , mike 'Lem dit Werk ingaf. De zugt
95
tot het algemeene welzyn, eerie begeerte om de Niel'',
fchen gelukkig te zien, ftraalt 'er allerwegen in door ;
95
en ,, fchoon het geene andere verdienften hadt dan dee,
55
ze , eene verdienfte zo ongemeen en lofwaardig , bet
KODIII7 , zou , uit dien hoofde alleen, van alle Volker'
„ gen , verdienen geleezen te worden. Wy ontdekken
reeds door eene gelukkige ondervinding, dat de vrugteu
van dit Werk met bepaald blyven , by nutlooze gevoe.r
„ lens in de gemoederen der Leezeren te verwekken. Hoe,
de uitgave van dit
95 wel de Heer DE MONTESQUIEU
„ Werk, llegts korten tyd , overleefde, hadt by bet ge. 77 noegen, om eeniger innate de uitwcrkzels te voorzien,
welke het onder ons begint hervoort te brengen te ween, ten de Natuurlyke Liefde der Fr anf chen tot bun Land,
„ gewend tot haar weezenlyk voorwerp, dien fmaak in den
in nutte Kunflen 4
,95 Koophandel , in den Landbouw ,
welke zich ongernerkt onder ons Volk verfpreidt, en die
algemeene kunde van de Grondbeginzels der Regeerin, ge , welke bet Volk nauwer verbindt aan
gen het
,, behoort te beminnen (*)."
Duch dit voortreflyk Werk verdient eenigzins nader be.
ichouwd en ontleed te worden; wy zullen dit doen met de
\VOX:(*) ArVINC4I4

onaire Hi stor:gue. Tom. VI. ;779.
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woorden van eenen der laatfte Leevensbefchryveren van
den Heer DE MONTESQUIEU. In den 'fart der Wetten, eigenlyker zou men dit Bock den Hart der Volken kunnen
noemen , onderfcheidt de Schryver drie foorten van RegeeDe Gem enebest Regeering, — de Vorstlyke
ring.
Heerfchappy,, — en de Willekeurige Alleenheerfching. In
de eerfte bezit het Volk of .geheel of ten deele de opperfte
magt, — in de tweede heerscht an alleen , doch volgens
vastgeftelde Wetten, — in de laatfle voert een Mensal
alles nit, naar eigen goelldunken, door geene Wet, hoe
genaamd, bepaald,
In deeze onderfcheide Stlaaten , kan men de Wetten befchouwen , met betrekking tot derzelver Natuur, dat is,
wat dezelve uitmaakt; en tot derzelver Beginzel, dat is,
war dezelve onderfteunt en in Fvierkzaamheid brengt; eene
gewigtige onderfcheiding , de fleutel van ontelbaar veele
Wetten, en waar tut de Schryver gdukkig zyne gtvolgen
De voornaa.mfte Wet,en, met betrekking tot
afleidt.
de natuur der Volksregeering zyn , dat het Volk in eenige
opzigten de Souverein, en in andere de Onderdaan is: dat
bet zyne Overheden kiest en beoordeelt ; en dat de Overheden , in zommige gelegenheden, beflisfen.
De cart
eener Vorstlyke Regeering vordert , dat 'er tusfchen den
Vorst en het Volk eene tusfchenmagt zy, en 'er tusfchen
beide komende rangen gevonden worden: een lichaam dat
de Wetten bewaart, en de Middelaar is tusfchen deu OnIn de natuur der Willekeuriderdaan en den Vorst,
ge Alleenheerfching is het noodig, dat de Dwingeland zyn
gezag oefene, door zichzelven alleen, of door iemand zyn
perfoon verheeldende.
Wat het beginzel deezer drie Regeeringsvormen aanbe,
langt , dat der Volksregeerirg is Liefde tot het Gemeenebest, de zugt tot Billykheid en Deugd. ------- In eene
Vorstlyke Regeering , waar an alleen de Uitdeeler is van
Ampten en Belooningen , en wy gewoon zyn den Staat
met den Monarch to verwarren , is het beginzel Eer, of
met andere woorden , Eerzugt en begeerte tot Roem.
In de f. Willekeurige Alleenheerfching werkt geen ander beginzel dan Drees.
Hoe iterker deeze Beginzels zyn, hoe vaster bet Staatsbent= gevestigd is, hoe meer ze veranderd en bedorven
worden , hoe meer het Da den ondergang belt. De Wet.
ten , die de Wetgeevers opftellen, moeten , overzulks , zamenfternmen met de beginzelen deezer drie Regeeringsvor.
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Vorthen. In een Gemeenebest moet_men bedagt weezen op
Billykheid en Spaarzaamheid. - In eene Vorstlyke
Regeering moet de Adel opgehouden worden , zonder het
In ,de Willekeurige
Volk te drukken.
fching moeten alle rangen. der Maatfchappye volflrekt zwygen.
Indien wy den laatstgemeldrenRegeeringsvorm , welken niet
bet-hat , gelyk MONTESQUIEU dezelve befchryft , uitzonderen, heeft ieder deezer Regeerwyzen zyne voor- en nadeelen. De Volksregeering is. best gefchikt voor kleine
Staaten ; de Vorstlyke voor grooter: de eertle is zeer
blootgefteld aan buitenfpoorigheden; de laatfle aan misbruiken. Wat de uitvoering -der Wetten annbelangt , vindt
men meer ryp beraadenheids in de Gemeenebesten; doch
meet fpoeds in de Koningryken.
Het verfchil der
Beginzelen ,in deeze drie Regeeringsvormen , moet ook een
verfchil -.in het ge:;61 en het voorwerp der Wetten hervoortbrengeno. Maar de gemeene Wet van alle Staatsbeftuuren the gemaatigd, en daar om regtvaardig, zyn, is
de Staatkundige Vryheid, welke ieder Burger hehoort te
genieten. Deeze Vryheid is niet gelegen in het ongerymde voorregt , dat ieder doet wat hem behaagt; maar, in
het vermogen om alles te" doen wat de Wetten toelaaten.
Het uiterfte van Vryheid heeft zo wel zyne ongemakken,
als het uitertie van Slaaverny : en over 't algemeen is een
gelukkig midden het overeenkomftigst met de menschlyke natuur.
Naa deeze algemeene nanmerliingen over de onderfcheide Staatsbettuuren, onderzoekt de Schryver de Belooningen , welke zy in ieder voorttellen; de Straffen welke zy
bepaalen; de Dengden, welke zy betragten; de misflagen,
welke zy begaan; den omloop van het Geld, welke 'er
plants grypt, en de Godsdienst, welken zy belyden. Hy
vergelykt den Koophandel van het eene Volk met dien
van het andere ; den Koophandel der Ouden met dien der
tegenwoordige Eeuwe; en den Koophandel van Europa,
met dien der drie andere Werelddeelen.
Onze Eeuw heeft geen Werk zien te voorfchyn komen,
war in een grooter vcrfcheidenheid van diepe en nieuwe
gedagten gevonden wordt. Het gewigtigst gedeelte der
Gelchiedenis van alle F,euwen en Volken is, door het
geheele Werk, op eene allerkunfligite wyze , verfpreid,
om de beginzels Op te helderen , of om daar door, by
beurten , toegelicht te warden. De Gebeurtenisfen warden,
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den, in de hand deeze Scl-tryvers liehtgeevende beginzels
Lyn Styl, fchoon niet altoos naauwkeurig, is kragtig;
Treffende beelden, flikkeringen van geest en vernuft, wei;
nig bekende, vveetenswaardige en aangenaame gevallen;
verrukken den Leezer dermaate„ dat by de vermoeienis
Van lang leezen niet voele. Dit Werk wag het Igetboek
der Voiken , en de Schryver.de .Wetgeever des Menschdorns
genaarnd worden. Het Is ongetwyfeld het voortbrengzel
van een vry Gemoed, en cell Hart, gloeiende door algemee,;ne Menschliefde.
Uit dien hoofde moetert wy de gebreken van MONTE,5QUIEU verfelioonen , m i legt hem naamlyk ten laste, dat
by een Stelzcl gevortra hebbe van een Stuk , waar in de
Verbeelding min hadt behooren te werken dan de Rule,
dat hy te veel aan den invloed. der Lugtfireekt , te Veel aart
natuurlyke , en te weinig‘ aan Zedelyke, ooriaaken hebbe
toegefchreeven; dat by cell ongefchfit,aFheet levarde. ; een:
keten beftaande uit zeer fchoone 141 49. ,„doch,niet we{
vereenigd, ja zonityds afgcbrooken: dat hy dikwyls nit byzondere gevallen algemeene befluiten en gevolgtrekkingen
opmaakt. — De Bevvonderaars van dit Meesterftuk hebben, daarenboven, met verdriet, gezien de lange Uitweidin-;
gen over de Leen-wetten; Voorbeelden ontleend uit Reiselagticre Geloofwaardigheid;
berchryvers van eene zeer twyf
b
Wonderfpreuken in fiede van Waarlieden;
Geestigheden
plaatzen, waar beredeneerde Aanmerkingen beter zouden gcvoegd hebben, en 't geen nicer te bejammeren , is, Dasti,
'
Beginzels. Doch, niet tegenflaande
che en Vrydenkende
falle
deeze Gebreken, heeft niemand met meer nauwkeurig4
heids dan deeze Schryver agt geflaa o-en op de Natutir, de
Be crinzefs, de Zeden, de Lugtftreek,b de Uitgeffrektheid,
de bMagt en het onderfcheidend Character der Staaten , door
hem beichouwd; op derzelver goede en kwaade Wetten; op
de uitwerkzels hunner Belooningen en Straffen ; op den
Godsdienst, de Opvoeding en den Koophandel. Het Ar-,
tykel van CAREL DEN GROOTE behelst, in twee bladzyden ,
nicer beginzels van Staatkunde, dan men vindt in alle de,
Boeken van BALTHAZAR. GRACIAN dat over de Slaverny
der Negeren, beheist zo veel te meer bewonderenswaardi-ge aanmerkingen , dewyl ze op eene Ichertzende wyze ner
geestig zyn voorgetleld. Zyne afbeelding van bet FAgelsch
Staatsbefluur is het weft: van de hand. Bens Meesters."
Het Wysgeerig en Handeldryvend Engelond liet de nit-,
muntenheid van MQNTESV-111',U niet onopgernerkt mar
dcedt
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tieedt'lleM tete am. In den pare MACCLII werd de Ileer
D ' ASSIER, beroemd door tie veelvuldige Gedenkpenningen,

ter are van doorlugtige Mannen vervaardigd , van Londen
na Palys gezondenr, om ‘'er ee itot gedagtenis van onzen
Wysgeer te maaken. De Heetbk LA TOUR, een zeer vernmard Schilder, hadt zich leer veel moeite gegeeven , om,
door het fchilderen van de ..3fbeel4ing des Schryvers van
den Aart der Wetten , zyn kunstpenCeel eeh waardig onderwerple leveren; doch by Weigyrde 411endig, op de heuschte vqyze, voor het paneel te =ten. De Heer D 'ASSIER ontmoette , in 't eerst, dezelfde tegenkantingen; doch haalde
adoNTEstman eindelyk over , door het geestig zeggen:
.Meent mat 'er niet t*inszo veel groottheid fteeke in het al7
flaan van myn voorflei .dan in het adtva,arden van 't zelve?
Deeze groote Mangenoot gerust die hooge maate van agwelke zyne verheevene verdidiften hem bezorgden, als
by te Pars , in 'gin van Sprokkelmaand des Jaars
it iekte werd banntast. Zyne geMDCCLV , dipos1Wit
zondheid , die nimmer van de beitendigthe was, begon
zints eenigen tyd, meet en meer te weifelen , deels door de
wel langzaame, dock zekere gevolgen van diep denkeno
deels door bet ongenoegen; welk nydigaarts en bygelooa
vigen hem berokkenden , deels door de Leevenswyze, wetke by te 4Parys moest houden. Kort naa den aanval zyner
ziekte , hadt by met zwaare pynen te woraelen, en niemand iyner Familie of Bloedverwanten by zich; tot zyne
laatile oogenblikken toe, behieldt by eene bedaardheid en
gerustheid des getnoeds : „ naa alle Pligten ," fchryft zyn
Lofredenaar, „ getrouw betragt te hebben , flied by met
„ het welgegrond vertrouwen van een Man , die nooit zy„ ne bekwaamheden gebruikt hadt dan in de zaak der
„ Deugd en der Menschlykheid. De dag zyns . doocis viel
„ in , op den tienden van Sprokkelmaand , des Jaars
„ IVIDCCLV, in bet zes- en zestigite jaar zyns leevens.
„ Wy mogen , ze gt D 'ALEMBERT , op deezen grooten Man
„ toepasfen, 't geen eertyds van een doorlugtig Romein ge„ zegd werd , dat zich niemand over zyn Dood verheugde,
„ en niemand hem vergat toen by Diet meer was. Vreem„ delingen bedreeven Rouwe over hem. Lord CHESTER„ FIELD bet in een der Nieuwspapieren te Londen een
„ Artykel tot zynen lof plaatzen.” 't Is bet Portrait vast
ANAXAGORAS door PERICLES vervaardigd (*).
De
(*) Het was van den volgenden initoud. t, Op den tienden
„ dee-

S /DE volitti:AUIrrE tEEVENsOEvALLEN

De Koninglyke AtrArnie der Weetenfchippen en Praaije
Letteren te Berlyn , fchooi zy de gewoonte niet hebbe
om Lofredenen te 1100.0en' over buitenlandfche Laden ,
oordeelde zich deeze eere aan te dour; eene
eer, tot dien tyd toe, door *mand genooten , dan door
den grootflen' Wiskunftenaar van Europa , .1014ÁN BARFOULLI (±). Op de zevtntienden van Sprokkelmaand
gewoonte, een . plegtigei
hieldt de Franfcize Acadelnie
f welltert niettegenftaande de Celle
Dienst over hem h r
koude , bykats alle Leden ,
'zich te Paryl bévOriden , tegenwoordig waren.
Het groot gewigtitile.r Werken,,fieezeS Sehryvers'i Van
tvselke wy dusverre . ezooken hebben, deedt oafs eenige
andere, van minder.V.imelangs met ffilzWygen , vOorby
'
wa g, de Tempel:van
gaan. 't Voornaamft , .._onder deete
Gnidus , korten tyd Oa de Perfi nfcke Brieven uitgegeeYen. MONTESQUIEU , naa in dee
e NORATIU'S , THEOVIIRASTUS , en Luci4Nus , gew liebben, vertoonde
zich, in deeze nieuwe proeve , als een MMUS en OA.
CREON. Hy ftelt zich hier niet voor, de Liefcle van Oos-'
ten te fchilderen; maar de kiefche eenvondige harderlyke
Liefde, gelyk dezelve werk- 4n barter" niet bedorven
door den ommegang met de wereld deeze maalt by in een
dichterlyken ftyl.

bus
,, deezer Maand overleedr te Parys , algemeen en opregt be• treurd, CHARLES SECONDAT, Baron DE MONTESQUIEU, en Pre; fident a Mortier in het Parlement van Bourdeaux. Zyne
„ Deugden ftrekten tot eer van de Mcnschlyke Natuur; zync
• Schriften tot eer der Regtvaardigheid. Als een Vriend des
• Menschdoms beweerde by deszelfs ontwyfelbaare en onver• vreemdbaare Regten met vrymoedigheid , zelfs in zyn eigen
„ land , welks vooroordeelen in fluk van den Godsdienst en
„ Staatsbeftuur by lang betreurd hadt, en, Diet zonder gelukkig flaagen , gepoogd halt te verbeteren. Hy kende en be„ wonderde de Gelukkige Staatsgefteltenis van dit Ryk, waar
„ vastbepaalde Wetten den Vorst van Dwingelandy te rugge
houden, en de Vryheid voor Losbandigheid behoeden. Zyne
Werken zullen zyn Naam verheerlyken, en hetn ' OVerleeVen ,
zo lang gezond Verftand , Zedelyke Verpligting en de Aart
der Wetten zullen beflaan, ge&rbied en gehandhaafd wor„ den.
(f) Te Raze in den Jaare i%7 gebooren, en char ip 'r
Jaar 1748 overleden.
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Dus'verrebebben wy MONTESQUIlft.11een befchouwd als
een §chryver en Wysgeer; doch me te zeggen van zyne
perfoonlyke hoedanigheden zon bem van een gedeelte der
eere Ovelke hem toekomt , beroov , Hy wa..teen zagtaartig ,
vrolyk en gemaatigd Man, gees-rigs; aangenaam en leerzaain
in den ommegang; in zyn fpreeken, even a l,e; in zyn fchryven , kort, vol geest, zdnder::vitterheid of fmaalzugt. Nieinand vertelde eene gebey •tenis vlOjend&r, leevendiger,
ongeinaakter. Menigmaal *',ay in zepinten; doch kwam
'er uit met evil onvervea:" geestten flag., die het kwynend onderlroud Arkevendigde. Op„ lof MI as by gefteld ;
doch hadt een ianverzettelyken afkcerihran de laage en fchandelyke ktinftenaaryen, Obi- dien te • oellen door het fchenden van anderer roem. Daar 4/Mbonderfcheiding en de
aantienlykfte belooning verdiende , ,rlroeg by 'er geene, en
ver*onderde zich niet dat men he..l.n over 't hoofd zag.
Nogthans hadt by bet gewaagd, zelfs in zeer bachlyke omllandigheclen , v,n,„.fikve.Mannen van, Letteren te befcher.
men, die ongefukkig der vervolgingd ten doel {louden, en
gunften voOrAlun verworven. Schoon by met Grooten verkeerde ,'t zy nit noodzaaklykheid, ,voeglykheid, of fmaak,
hadt by hun gezelfchap, tot . zyn geluk , niet noodig. Hy
keerde , als hy kon , na zyn Landgoed, daar vondt by
zyne Boeken, .zyne Wysbegeerte , zyne Rust. Van de
Landlieden ninringd, befteedde hy zyne ledige nuren om
de Menfchen, door hem in de groote Waereld en in de
Gefchiedenisfen befchouwd, ook te leeren kennen in deezen
kunstloozer that. Hy ging gulhartig met him om: by zogt,
gelyk SOCRATES , hun aart te doorgronden : in de verkeering met bun , fcheen by zo gelukkig als in de fchitterendtte Gezelfcbappen: boven al wanneer by hunne gefchillen
bylag , of hun in onheil byftand boodt door zyne goeddaadigheid.
Niets ftrekt tot grooter eere van zyne naagedagtenis , dan
de wyze, op welke by leefde: die, fchoon zommigen ze
berispten, geheel uit goeddaadige be ginzels voortkwam. De
(leer DE MONTESQUIEU wilde zyne Familiegoederen niet
verminderen, door den onderffand den ongelukkigen toegereikt , door tie groote kosten zyner reizen , en van bet
drukken zyner Werken, en bet bezwaar om op 't laatst
een Leezer te 'louden , dewyl zyn gezigt zeer verzwakt
was ; maar by liet ze na aan zyne Kinderen, gelyk hy ze
van zyne Voorouderen ontvangen hadt, zonder ze verminderd of veririeerderd te bebben: dan in 'r laatfte geval a1
C
leen,
V. DEED. MENGELW. NO. I.
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leen , door den Roavan zynen Naam en het,Voorbeel4
zyns -Leevens.
In den jaare MDCCXV trouwde by Jgre OE' 44itlert7
QuE , Dogter n PETER,, ,DE LARTIQUE I. Lull:errant ,C010-,
nel in het Regiment VAit 140LEvRiElt ; by hair had .),v
geteed,
den Zoon en tzvee Dogters.
goedvondt
flag van HYDER-ALI was,.
Is worst, op. tegen CHE.:
EENTGZ VOORNAIA *REICKeN fpf ikE
, rvite Onderciaanen VetVAN n y nER-ACI-KTAW' ,., ;midi de wet
*herkreeg het
Den Heeren Sefirrearn van de Algemeene .WHYDF:1-ALT den
Leirteroefeningen.
MYNE HEEREN1

T TL. Vriendlyklicid, on), zeer
eene plaats in uvid
Mengeiwerk, in to ruimen , 13,r;ven wegens dP11
Engellchen Generaal ELLIOT, bemoedigt my ,orn,de volgende

voornaame trekken der • Leevensgefchiederusk-van den , veel
gerugtsmaakenden HYPER-Au-KHAN uit hot Franseir over to
zetten, en UL. toe to febikken. Zyn ze zo volkbmen niet
als wy wel wenschten , ze' zyn de beste , welke wy to,
nog gevonden hebben, In het vertronwen dat GL.
dit hat zult befchouw,en , hoop ik ze eerlang geplaaut
vinden. Weest verzekerd van myne hoogagting," enz.
+

+ 4, 4- *,

HvnEa-Am-KHAN ' S eigen Naam is ANDaRNACII
fly is de
soon Cens' Dienaars des Mogolfchen Keizers , omtrent, zestig
jharen oud, moct omtrent het Jaar MOCCXXII gebooren
weezen. Zyn Vader , langen tyd , Opperraadsheer des Keizers, verwierf zo veel agting door zyne voorzigtigheid en kun-e
de als door zyn moed en de beminnelykheid zyns CharaElers.
Hy ondervondt hot lot van bykans. alle verdienstiyke Mannen,
die gelukkig genoeg zyn om nuttig to weezen, 't zy aan hun
yaderland, 't zy aan hun Vorst. De nyd zag met eon wan,
guaig oog neder op de gunflen hem hetoond, en het gclukte
denzeiven (lien Staatsdienaar by den Vorst gebaat to maaken:
by viel in on2,-enade ; en, 't pen veelal 't lot is der ongelukkigc Slachtofferen van de grilligheid der Vorficn ; by kon den
felok diens tegenipoeds niet verdraagen. De good rukte hem
we7 tom NYDER-414 nog een klein kind was,
Ocen gunilige vooruitzigten omringden deezen Zoon: weinig
Vricivicn zyns Geflachts waren overgcbleeven. Zyn eenige ea.
voor,
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voornaatne,-fteun was zyne Moeder ; 41101eze droeg een fleldin,
ne.,h4rt .,. en Zogt den jongen. Hyena tot een Held te vormcn.
' 09-Aiogol lierlarigde hem ten /love , 't zv by met eengen
lof Van - hen] hadt hooren fpreeken , 't zy bet onregt den
Vidor , aangedaan ; en 't welk 410 het leeven gekost hadt,
Alen.
',.'.3.bedrOienden Hovelings ftaal:te welbaast
veelde dat by. tot cen werkzaam leeoin 'tifehitteien onder 't klein
, om zich van den
n ,vervuur
eiden.
jaar gafKeizer- hem een Regiryers, HYbER-ALI maa`;te een groote hervorlichaam van ,
in 't ze ve,; en vormde 'er een.
derworpeu aan eene geregelde krygAtett , en vol hartlyke genegenbeA tot hun Opperhoofd. Met voordeel beftreedt by de
wya.fiden des Keizerryks. Met krygsit•em belaaden te rug keelende ontbrandde in zyn gemoed het -vpur van trotsheid. Hy
oordeelde zich niet, naar vrdienften , door den Mogol beloond:
zyne Eerzugt ken„de geen paalen ; b y dreigde eencn opifand
te verwekken, Zyn Vorst, die alle de gebreken omdroeg aan
gewaande Grootheid eigen verbeeldde zich dat zyn hooge
rang gengeg was om hem op den Throon te verzekeren , en
dat een 1<eizer altoos , wanneer by ze zoekt , Bevelhebbeis
kon vinden zo goethals HYDER-ALI gaf den Jongeling zyn afreheiCt met zo veel koelheids, als by hem nimmer met zyne gimften verterd ,hadt.
• De in ongunst vervallen HYDER-ALI bezat meer moeds daft
zyn Vader ; deeze tegenkeer der Fortuine maakte heist niet
mismoedig; by Zogt in Indic Belchermers , die hem het geleden verlies deeden vergeeten , en verbondt zich aan 't Hof
van Coimandel. De Koning CHERINGA PATNAM verhief hem tot
Opperbevelhebber van zyne geheele Legermagt. De nieuwe
Gunfieling betoonde zich deezer verhefEnge waardig. De overwinning ftondt hem niet min ten dienfte dan 't geluk, dan de
nvd Icheen hem even zeer aan 't Hof van CHERINGA PATNAM,
als aan dat des Mogols , te volgen. De Vorst erkende de dienften van HYDER-ALI niet. Een zyner Mededingeren zogt zich
van hem te ontflaan door verraad : twee Moordenaars werden
gehuurd om hem van kant te helpen op een grootenFeestdag,
wanneer by ter maaltyd by den Koning verzogt was. In tyds
verwittigd van het lot, 't welk hem dreigde, ontkwam by het
gevaar , vlugtende na eene plaats , welks bewind de Vorst
hem hadt aanhetrouwd. Hy vondt rniddel om aanhang te
Maaken by dapperen , die onder hem gefireeden hadden ; in
kOrten tyd zag by zich aan 't hoofd eens kleenen Legers , vof
VUUTS om op zyn geleide ten ftryd te trekken. Twee FrantivnEri, do een Reveihebber van
lieeren Oa NQRGGVES
C3
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een Leger Franiche 1741Ircnegten , de ander Capitein der Ilusfaaren , booden, naa dat de Engelfchen Pondichery' hadden ingeDonlon , hunnen dienst aan by HYDER-ALI, die deoze aanbieding
zeer gaarne aanillarde
In den jaare MDCCLX voerde by bevel over omtrent twinmoeds
tig duizend we/icoefende Soldaaten
hunnen Veldheer to volgen , werdikards
hun to geleiden. De eerfle ondern9e
zich wraak te v,Kfeltatit11, : by toog,
RINGA PATNAM , die ,O overwonnen , Van zyi
laaten , en veitaaden door 'zyne Verfrou
door den OverkreAnaaf liet voorfel;y4n.
becluidendert "oon van magt , met aan
Hoveling over to Overen , die verraadlyk na- z n leeven g
fian hadt. CHERINGarttas nict meer dan de y'fchaduw eons
Vorfien HYDER•ALI heerschte in de daad onder den naam van
dien vernederden. Hy 4repaalde zyne, heerschzugt niet by dit
verworven gezag. Alle dc nabuurige Mogendheden, die; vreezende voor zyne toeneemende greiptheid , zich ongunflig ten
zynen opzigte vertoond hadden, betaalden mot hunne •Kroonen
en eenigen met hun Leeven , de magtlooze kuntlenaaryen in
't werk ge qeld om den gelukkigen Overwinnaar te vcrderven,
De Koningin CANARA , eene Hcldin, door de Europeaanen, de
SEMIRANIIS van het Schiereiland, geheeten , finaakte eon droevig lot. HYDER-ALI belegerde haare Hoofdfiad , welke zich op
genade overgaf. Flier betoonde by zich woest en barbaarsch,
en deedt, de regten cens Overwinnaars misbruikende, beeken
bloods firoomen. Naa de Dogters der Koninginne gefchonden
to hebben , verbande by de Vorflin op een berg , waar zy ,
door wanhoop uitgeteerd, haare dagen droevig eindigde.
HYDER-ALI vervulde Indic, in den iaare AIDCGLXIV , met
zyne overwinningen. Tot dus lang hadden de Franfchen hem
onderfteund in het meerendeel zyner onderneemingen: zy voeren voort met hem , door hunne kundigheden en moed , te
helpen,zo lang by alleen de Indiaanen bellreedt. Dan, in den
jaare MDCCLX VI, vormde de gclukkige 11YDER-ALI een ontwerp, om de Portugeefche Volkplantingen aan te tasten : toen
weigerden de Franfchen hem met raad en daad to dienen
tegen Europeaanen, Vrienden huns Volks : zy zogtcn hem zelfs
van dit oogrnerk of brengen. Hier in niet i]aagende. handelcien zy heimlyk met de Portuovezen, en gingen tot hunne
zyde over. HYDER-ALI, verzwala door deezen afval, dien
by hadt moeten verwagten , tradt in onderhandeling met de
Bevelhebberen der Engelfche Cornptoiren to Zalichery en Bombay,
die na zyne voorflagen luiftercien, of Hover zich lieten omkoopen door zyne gefchenken. Dus verfterkt, vermeesterde by
Mangalor,, en vervolgens bet Malabaarfche Ryk. DeEngelfchen,
w:er fierheid en afknevelingen zo veel onmentelings in Judie
ver-
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veroornakt hebben , zagen n y nER-Aito aan voor cen INTabai; ,

die (chatting • fehulciig was aan de Britifcho Kroon. De Bevelhebber hung legers liet deezen. Vorst eene furnme gelds, als
een verFchuldigde (chatting vraagen , en voe de becirelging by
den cisch. , 11
HYDER-ALI vol verontwaardiging , flitwoorcide:
Dat liy teflcnd die ;chatting in , perfoon zot kon l en betaaien.
Op 't eigcn oogenblik raltt by gewapend aan, en verflaat een
Nabab, aan de Engelfchen verlionden : doch, ondanks zyne
kloekmoedigheid en .dapperheid , moest by wyken voor het
good 't welk zyne Vyanden onder zyne Indiaanfche Krygsknegtert wisteri to deelen. HYDER-ALT werd verraaden,
verlaaten door zyne Bondgenooten, en, ?..enn,odzaaktte vlugten,
trok hy na 1134111(110r. Het geld diende nogmaals den Engellchen in, eene nieuvve.pooging: eene der nntnerkelykfle plaatzen deczes Vortlen opende de pooTtmi voor hunne I-chatter/.
HYDER-ALI liet zich., door deezen tegenflag , niet
afichrikken : by herkreeg Mangalor verdreef de Engelfchen.
Voorzigtigheid met dapperheid paarende , verleende hy edelmoedig vergiffenis aan die, hem verraaden hadden; en trok,
zonder tydverlies , na Madras ; viel 'er de Engetfchen aan, en
noodzaakte hun tot het tekenen van eenen, voor bun onteerenden , Vrede.
HYDER-, ALI hadt zich vreeslyk gemaakt in 't oog der Europeaanen. De Maratten , die dos lang dien Mogol beoorloogcien,
flooten met hem een Verdrag , en wendden vervolgens
nen:ftrydbaaren aart. tegen HYDER-ALE. In den jaare MDCCLXX
clreigde hem een Leger van 18o,000 Man , by waagde den
ilryd, en moest vlugten, en een Vrede tekenen , welke hem
van 't fchoonfle gedeelte zyner vermeesteringen ontzettc. —
De overwonnen Vorst vondt een redmiddel in zyne grootmoedigheid. De Frani/Oho Krygsbevelhebbers die hem verlaaten
' trotsheid van een
hadden, vervoegden zich weder tot hem: de
zyner Zoonen , een Jongeling van onduldlyken hoogmocd , nict
kunnende vcrdraagen , begaven zy zich, op nieuw , in dienst
van HYDER-ALI. De Overwinning volgde hun , en betoonde
zich gunilig aan den zo dikwyls ongelukkigen Vorst, die, naa
bet verloorene weder gekreegen tc hebben , in den jaare
MDCCLXXVII , eenen roernryken Vrede foot met de Maratten : alien vervoegden zy zich under zyne vaandelen. Hy
ontthroonde een der Vorften van ludic, nam, met zyn geluk ,
zyn wreed en bioeddorlBg charader weder can , Het den
overwonnen Monarch , onder zyne oogen , onmensehlyk ornbrengen , en de Vrouvven diens ongelukkigen de barbaarsehile
mishandelingen aandoen , en verfpreidde fehrik door het go-heele Schier-eiland van Indie. Opmerkelyk is het, dat nynrr.ALE zints het jaar MDCCLX , tot dit Tyciperk , zich meesLer
• gemaakt heeft van negentien Koningryken.
,De ongcboorde elgenclunklyke gezagvoering van Lord PICOT,
C3
zy-
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Zyne aanflootlyke onregtvaardigheid tegen den Nabab
, opende de oogen van de meeste dier Vorlien ; zy
voelden her gewigt hunner boeijen: zy zagen dat 7y Slaaven,
geen Bondgenooten, der Engelfchen waren : dir Veroorzaakte
onlusten en verdeeldheden. flyDER-ALI wist zich van deeze
haebiyke oogenNikken te bedienen : by vervloekte :de Enelfcheit , trok de Nababs , hun vyan'dig , op zyne zvde , en
behaalde, in verreheide ontmoetingen , op de En'gelfchen, de
overwinning, en een alleruitheekendfte op den Veidheer MENRo . HacIL HYDER- ALT den loop zyner overwinningen
voortgezet , de Engelfchen zouden geheel en tl. hunne magt
In de Indie;z verinioren hebben. Men was lang genoeg om
zyn hoofd op prys te zetten. HYDER-ALI , die zich -veel groo,
ter zou betoond hebben , met een voorbeeld van Edelmoedighcid aan de Europeaanen to geeven , liet de artnen van alle de
Evelfche Krygsgevangenen , zo Oflieieren als Gemeenen , afbakken:
Thans is deeze Vorst , fchoon hoop bejaard , meer dan unit
vervuld met begeerte om Wmak te veernen op zyne Vyanden,
en uit een der grootfle Ryken des Aardbodems te verdryven.
HyDER-ALI heeft een gunilig voorkornen , eene edele en, vorstlyke houding, een vervaarlvk uitzigt, een rue fiern ;-ondanks
zyne gewoonte om te gebieden , heeft by veel Zagtheids in
zyne zeden : zyne Vrienden-, welke by, y in grooten giStale
heeft, deelen in zyne vermaak-en : by is veel rpraakzaamer en
.
openhartiger dan de eigendunklyke Vorfien van lie , en tintvangt gemeenzaam , aan zyne tafel, alien , die by oordeelt
zyne agting en vriendfchap waardig te weezen. Men heeft
opgemerkt , dat by zich onderfeheidt door zonderlingheden ,
d:e zeer gewigtige flukken in zyn Land uitmaaken : by draagt
geen Baard of Knevels , en rookt nimmer gelyk de endue
OolleiliiuTen; by drinkt veel (Terkel] drank, en is zo Berk van
geflel , dat men hem nooit 'er door bevangen gezien heeft.
Men kan de uitgeflrektheid der Staaten van HYDER- ALI niet
bepaalen , zy zyn nog onderhevig aan de omwentelingen ,
noodzaaklyk verknogt aan het lot des oorlogs. Genoeg is het
te weeten , dat zy een gedeelte van Carnate en Malabar bevatten; z ne inkomflen bedraagen omtrent negentig millioenen
Franfchey Livres : by beftuurt ze met eene wysheid , en
overleg , den grootflen lof waardig : houdt zich zo veel op
met den flaat der geldmiddelen, als met de plans van oorlog:
beloont de zodanigen, die hem dienst doen, rvklvk: fl-raft de
overtreeders, zonder genade; b y belydt den Mahomethaanjchert
Gtdsdienst , en heeft onder zich een Leger van zesduizend
Christenen , die het Kruis in hunne Standaarden veeren. Zyne
geliefde Sultane is de Zuster van het Hoofd der Sydes , of
Affiammelingen van MAHOIVIXTH , van AM/ zyn Neef, en Dogter
FATIMA.
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rnisfchien , de eenige Vorst, die het zo vent
heeft wecten 'te brengen, Bat by gene/de Krygsberden anp.
voert onderweezen in den warenhandel , en oncierwbrpen
nap 4trygstugt. Ten . deezen opzigte is die Vorst de FREDERIX
PYDER-ALI

tvvEnn missivE aan de Heren Schryveren der "figment
Vaderland.fehe Letteroefeningen,
WEGENS ENIGE HANDSCHRIFTAN.
MYNE HERRN!

nigen tyd geleden tend ik U een berigt, van enige, on.
der my berustende , kndrel lifter; gy waaa vrierdelylt
genceg, om dat berigt in , uw Mengehverk te p/aatfen (*);
dit duet my hopen, dar gy et& dezen brief, met de daarin
verVatte berigten,. der Waereld zult meciedelen. lk hen thans
bezig met enige,, der reeds aangekondigdeilandfehriften, VQ0i
de 'drapers, gereed te maken.
Over

de Liefde tot het Vaderland.

Onder het lezen van dit Stukje met men zich half dood
lagchen. De fehryver van her zeks e meet con onnozele hats
geweest zyn: by wil, dat, zoo wel Burgers als Regenten, nlles zullen toebrengen tot welzyn van het Vaderland; zelfs ,
zegt by, met opoffering van hun eigen belang ! Ook wil by,
dat men, in tyd van Oorlog, den vyand moet tragten afbreuk
te doen ! — Van de Vryheid vertelt by wonderlyke dingen;
by zoekt te betoogen, dat ze iets wezenlyks is: en dat een
Republiek, zonder vryheid, geen Republiek is. enz, enz.
Dit Stukje wil ik alleen uitgeven cm de Natie wat re vermaken ; vreemde , ongewoone dingen hebben altyd lets, van
het grappige.
2.
Da men, om Predikant te warden, geen verfland behoeve.

Dit wordt door vericheiden voorbeelden aangetoond.
(1) Zie "Egon. Vad. Letieroef.IV. 1). bl. 40.
4
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3.
dlantekeningen van inyzelven.
Dlt is het dagboek van myn Grootvader zal r . Het zal wel
zes delen in groot 8vo zyn. Het bevat cone juiste aante,
kenfng van alle de bedryven, misflappen, ent. van myn' Grootvader ; van zyn 26, tot zyn 69 jaar; dit wa,2 het laatfle zynes
levens. Dit boek is , voor de liefhebbers der men gchkunde ,
onontbeerlyk. Zon ik hopen kon, dat men het gunllig ontvangen zoude , wilde ik de kosten gaarne doen, om ieder
deel met twee keurige platen te verfieren. Ik heb reeds verfcheiden tekeningen in gereedheid; de eerfle — en wel de
bete verbeeldt den toelland van myn' grootvader; agt
dagen na het voltrekken van zyn ImWelyk. Ik zal het hier
wagen om 'er eene befehryving van to geven; zy zal gebrekkig zyn, doch men zal 'er evenwel genoeg in zien, om een
flauw denkbeelcl van dit ineesterItuk te vormen..
Zonder pruik —met een nbus aan — in zyn borstrok —
met:de armen krnisling over elkander beide de benen ,
insgelyks over elkander geflagen,3regt uitftekende — de
kin op de borst gezonken. — In doze bonding zit myngrootvader op een floe/. Tegen over hem Ilaat eon ledikant, waarop
myn grootmoeder ligt. De houding van myn grootmoeder is zecr
uitdrukkend : zy ligt met haar regter zyde tegen de fponde aan;
de voorfte vinger van haar regterhand rust op haar regter oog
den flinkerarm 'lecke zy geheel naar boven. — Agter
de floel van mvn grootvader hangt een uurwerk; wiens wyzer
op twaalf uur ftaar. — De meld komt met een keffykan binnen , .enz. Al het bywerk is te veel om te noetnen; order
anderen zyn 'er twee kleine honden, die met de muilen van
myn grootmoeder fpelen. enz. enz.
Nu nog icts van het werk zelve. 1k zal — en dit zal
aanpryzing genoeg zyn een klein uittrekzel van het zelvc
geven.
Den 24 Mey 1723.
Dozen morgen was ik even wakker gewordcn, toen myn klok
zes uur floeg. Kom, dagt ik, ik zal nu maar ten eerfien opthan! Myn Vrouw lag nog in eene diepe rust. Nu kan ik, dus
dagt ik by myzelven, nog drie of vier geruste uuren doorbren-

gen!

! (*)

Ik fchoof zagtjes het dekzei van myn lichaam af. Zonder
veel beweging to maken greep ik naar myn broek, die, voor
bet
(f) Deze tekens leomen in het werk diku7ls veer. ./7c Izeb gemerkt,
grootvader ze doorgaans gebygikte, waaneer ket denkig eld ran ELY31(Tat van zyn VROUW gelyktydig Them voor den geest kwanten.
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doch, of het door den
bet ledikant., op een fioel hing:
invioed van ecnig boos wezen dan of het een uitworkiel
myner v.rees was — ik haalde myne broek naar my toe, —
zy,. bleef haperen, — de floe!, met een tamelyk welgevulde
waterpot, die op denzelven f1ondt — de floe! viel met de
waterpot 'omver! 1•..! .. Door het gerugt wierd myne Vroticv
wakker — het, eerfle woord, dat zy fprak, was een aankbndiging van den rampzaligfien dag mynes levens.
Het overige van dezen dag is geheel in karakters.
Den i
's Avonds ten 6 uur.
Ons hart is toch een wonderlyk ding! 1k zat in rnyn zomerkamertje te rebryven , toen de meld fchielyk , en met tokens van (19
uiterfle verhaasdheid op haar gelaat, binnen kwam: „ ach! myn
licer?.." wat is bet zeide ik. — Is 'er brand ? wat is het?
— „ ach! neen Myn Beer !.-maar de Juffrouw is van al de
„ trappen. gevallen !"
Zoo! zeide ik, en ze is zeker dood ?!?!. . „ neen, Myn
„ /leer! maar mogelyk Wes bet beter, dat de hemel de 'Juf„ frouw uit haar elende verloste !” Ja! dat denk ik ook !!
ik rchreef fchielyk nog twee biadzyden af, en toen ging ik
naar myn vrouw zien. Tot myne groote verwondering bath zy
niers meer dan haar beide benen gebroken, en flegts drie
katen in haar hoofd! zints den Jaren herwaards heeft myn hart
niet vrolyker gehuppeld, dan toen ik myn vrouw+?: !; t ?!c.
lk zou duizend flalen kunnen aanvoeren, doch deze twee
zullen genoeg zyn. — Tot meerder nut voor den lezer, zal
ik agter het werk een woordenboekje later] volgen , waardoor
men de Karakters, en de duistere plaatfen, in het werk voorkomencle , zal kunnen verftaan.
Recept om een Heldendicht te inaken, gemaklyker dan het Recept
van ZWIFT.
Dit is een Stukje, dat ik zelf gefehreven heb! — En ik
durf nederig zeggen, dat 'er mogelyk, over dit onderwerp,
nooit beter gerchreven is. Voigens dit Recept kan men, in
een Jaar , een Heldendicht vavaardigen. Myn oudfle zoontje
heeft thans ecn fluk ender harden, de BOMBaRIADE , in twaalf
zangen. Dit Stuk wordt volgens myn Recept opgefleld.
1k arbeide thans aan een uitvoerig berigt van myn Recept, dat
ik u eerlang zal toezenden.
illyne Ileren!
Tic blyve uw Dienaar
Under de fpreuk;
NOSCL Tt;
ZE-
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Vet Goud is verleidend, bet Zilver verlokkend. De fehatten
der Aarde zyn de raerzels , de drvfveren , van. een groot
aantal van be..ryven den Stervelingen. Hoe vele fehendciaden,
hoe vele gruwelen zyn 'er niet gepleegd uit.lo.etere
Hoe velen hebben zich , door haar gedreven
zugt !
niet fehandolyk bevlekt, bezoedeld met het bloed van hunnen
Evenmensch. — Hoe vele eeden en pligten zyn 'er nict
door haar verbroken ! Floe veel verraad heeft zv niet vaakmalen gebrouwen en brouwt ze nog dageivks! — Floe
vele Landen , Volken, of derzelver gewenschte bezittingen ,
zyn door hear niet in 's Vyands rnagt geleverd! — 6 Pest
Van het menschdom, die Koningryken en Staten omkeert, die
truwelen fmeed , en den mensch in een monfler verkeert
gy het hart geheel beheerscht. Dat gy nooir
Zou men het wel ooit kun§..In of willen geloven, zo het op
de getuigenis , op de redenering en niet op de bevinding,
rustte. Zou men 't wel geloven„ als men verzekerd wierdt,
dat 'er in de natuur redelyke wezens beflonden , die bet zich
tot eene zonderlinge eer rekenden , wanneer zy het bloed
hunner Natuurgenoten plengen Mogen! Redelvke Wezens, die eeden onflerfelyken roem verwerven oiler menfchenbloed re vergieten ! Het is onciertusfchen , van alle cuwen
her, door de ondervinding, onwr_lriprekelyk gernaakt , dat do
beroemdfle en gedugtfle Oorlogshelderi, met vermaak , hunne
benden zich in het bloed hunner Natuurgenoten zien baden;
en dat zy dezelve gedurig aanfporen , om hunne woede
nicer en meer voort to zetten. Wet zal men 'cr van zeegen?
voorwaar niets enders, dan dat de mensch onder de roofciieren
bet wreedst is.
Al wat de mensch ook !none verliezen, zync Goederen,
zyne ilezittingen ; -zyne Vrienden , ja elle zyne gewenschte
dingen , de Hoop verliest 'ay bykans nim met geheel. Alles
verloren hebbende , is de Hoop het enigfte , dat hem nog
by blyft ; zo dat de mensch, zelfs in den dood, blyve hopen.
Het zyn de Vermaken , die zich aan het oog der Waereld,
en vooral aan de leugd , zeer bevallig opdoen , en altyd hunne
beste zyden laten zien. Hier van dean is het , dat ze zo vele
Menfehen verleiden , en , door hun bedriegelyk fehynfehoon ,
van het pad der Deugd tot zich trekken.
Hoe. zeer men overtuigd is, en dagelvks geleerd word, dat
'er niets befiendigs is onder de Zonne , houd nochtans dit
denkbeeld de aandagt der meeste ftervelingen het minfte
bezig.
Wan,
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Waianecr men inniet bezitting van erne zaak is , acht men
dezelve doorgaans met op hare waardc: deze hem men beter
voor . en na Serzelver bezitting.
De minfce Menfehen lehatten de Vriendiehap op Dare
' • juls•,te
wrde ; by de meesten word dezelve gefehat naar het voor;
aanbrengt.
deel dat
be Dood is de wreedfle, de gedugtfle, Vyand van bet loven,
Al wit ade:41 beef{' word door hem overwonnen, en is genoo&
zaakt-, vroeg of Cpade , den laatften tel aan hem to beta/en.
Nowt blyven de rnisdaden ongeftraft , of de Deugd onbe=
loond ; beiden ontvangen zy regt, 't zy vroeg of laar.
Indien 'er gene obren geleend wierden aan den kw •r,dfpreker, hoe dra zou het uit zyn met able lasteraars en kwaadfpre
kers !
Niets is zo annminnig, zo heilrvk en wensehbaar , voor den
mensch in het b. yz,onder, en voor den Staat in het algemeen
dan de zoete en Mlle Vrede. Kunflen en Wetenichappen
lelo&jen; de blyde welvaard is bykns aller lot; de fehatten
vermeerderen, en de vrugten V,111 's Menfehen arbcid worden
met vreugde ingezameld. — Dan bet Oorlog is hatelyk,
wreed, verfehrikkel yk, en _algemcen verderfelvk. Ceen
hell is in bet Oorlog to zoeken. Het is altar's vercierfelyk
voor de Maatrehappy :
verwoest Steden en Linden ;
doet den blyden welvaard vlugten;
vernielt fehatten en
rykdomme n ; brengt en voert alomme met zich de nankte
arrnoede, en word 14 -allerwege verzeld door jammeren, Sehrik
en Onheil.
Valsehheid is het firoodac en gevaarlykfie aller Monflers.
De Valsehheid moord in het heimelyk. Zy is een fchrikdiern
in bet midden van de Hel geteeld; een monfter, dat, order
den ichyn van Vriericilehap , de firoodfle rollen fpeelt. Elk
vlugt voor dat fchrikdier erger dan voor de pest ; dewyl
het tog veel Cchadelyker, veel verderfelyker is.
Ely is een bcminnelyk man, die zyn gegeven woord houdt:
maar Hy, die zyn wcord , die zyne geloften, niet gefland duet,
word of gehaat of belpottelyk-.
Hy, die gefLeld is om het kwaad tegen to gam , en to
fen maar er zelven in voorgaat, is een gedrogt in de natuur,
een pest in de zamenleving. Hoe vaak gebeurt het echter
abet , dat zulken , die het kwaad moeten firafTen, daar in de
eerie de voorgangers zyn.
Niets is heiliger dan de Huwelyksband ; en daarom is by de
grootfle booswigt-, die dezelve fehend.
Zou 'er web een menseb op het toned dozes Aardkloots
re vinden zyn , die met het zyne zo to vreden is , dat hy
volfirekt niets meer begecre ?
Ongelukkige Vrouwen, wier Mans loeren op anderen!—,
Ongelulikige Mans , wier Vrouwen hen hoorens planten, die
vas
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van elk gezien worden. Kreeg elk wat hy verdiende
op deze Waereld , zy mogten hun leven lang.. . • • Dan
de regtvaardige Ilraf zal hun vergolden worden ; dan, wanneer
ieder het loon zal ontvangen van zyne • daden! - Beeft,
gy fhoodaards ; want de flraf zal u gewis overkomen gy
kunt ze op gene mogelyke wys ontgaan.
Is 'er wel een groter vermaak op Aarde , dan zich goons
kwaads bewust te zyn?
Het kwaaddoen word eene hebbelykheid. De geringfle
misdaad word wel dra door eene grotere vervangen , en dat
rfeemt toe; in zo ver, dat men eindelyk alle eer en fehaamte
verloren heeft. Wanneci de mensch deze kwyt is , floort hy
zich nergens meer aan. De fchaamte is tog de flerkfle voormuur tegens de ondeugd. Als nu deze verbroken is , dan
vind de zonde gene flerkte noch beletzel moor, waar door
zy wordt tegengehouden.
Men ;nag omtrent vele zaken inrchikkelykheid gebruiken ;
dan eene Vrouw mag niet onverrehillig zyn omtrent de trouw
van haren Man; noch hy omtrent die van zyne Huisvrouw.
Ilet is niet genoeg zich des niet te bekreunen , en her over te
laten tot den gedugtflen der dagen, waar op alles openbaar
vergolden zal worden. - Weeti, gy Egthrekers ; want ow
loon zal allervsfelykst zyn.
Gelukkige Inwooners, wier Burgervaders het heil hunner
Burgeren ter harte nemen , die waken voor het welzyn hunner
ondercianen ; die, volgens eed en pligt, de Jaffe vieljery verfoeijen ; maar uit eon Vaderlandsch grondbeginzel het algemeen
welzyn oneindig hoger 1chatten dan het verleidend Goud en
het verderflyk Zilver; die liever, als Vaderlandsgezinden, hunne dierbaarfle panden , ja hun leven zelfs , willen verliezen ,
dan hun aanzien en gezag bouwen op de puinhopen van een
verraden, en ten verderve gebragt , Gemenebest.
Wie zyne eer en goeden naam eons verloren heeft, die kan
dezelven zeer bezwaarlyk weer te rug krygen. De eer is beter dan rykdommen , en een goede naam kan tegens de grootfehatten opwegen. Is het dan niet onvergeellyk, dat , vele
menCehen zo los to werk gaan, omtrent eene zaak van zo veel
aanbelang, cone mak van zulk eene grote waarde !
C. V. D. G.

N A B E R I G T.
Het Antwoord van den Heer A. Tpey,, aan den Heer
zal, in 't volgende Stukje , geplaatst worden.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

AANPRYZING VAN 'T TEEN BYZONDER DIENEN KAN OM
DL ZO HEILZAME , EN MAAR AL TE VEEL VERWAARLOOSDE GEDACHTEN DES DOODS TE VERLEEVENDIGEN.

(Yervolren Slot van bladz. 8.)
die middels , welken by uitflek van vrucht zyn
O nder
kunnen , om de gedachten des doods te verleevendigen , en dien in aandenken te doen zyn', -waaromtrent ik
onlangs beloofde myne Overdelikingen nog te zullen mededeelen, behoren , Mynes agtens , vooral de volgende :
Voor eerst , zyn we Verplicht dit leeven, — en de
dingeri . van dit leeVen, — iii hunnen wareti cart recht
te ..befchouwen.
Dit leeven moeten we aanmerken , als eon flaat van.
voorbereiding, voor een ander leeven , en this als eel).
!hat van vreemdelingfchap. De Mensch heeft hier zyn
bepaald verblyv niet ; — 't is maar voor een korteit
tyd, dat by leevt op deeze waereld, en, na het zelve,
wagt Hem eene eindeloze eeuwigheid. Het is blykbaar
genoeg, dat God den mensch Met gerchapen heeft, om.
all.len Maar een kleinen tyd op deeze \Vaereld te zyn,
maar dat Hy deezen tyd als een voorafgaanden proeftyd gefaikt heeft, om ons voor de eeuwigheid i en, derhalven, tot het aanvaarden van , een anderen ftaat , bekwaam te maken. Zullen wy dit nu recut doen, —
dan moeten We dit leeven dikwerv, tegens het leeven,
dat ons wagt, over flellen; en ze veel met elkander verom
MN/ken
geringheid en nietigheid van het een,
en bet beerlyke en bellendige van bet ander, diep in onze harten te drukken , ten einde, langs dien weg, ons oog
en hart, mar en mar aan de eeuwige dingen te verbinden , en vast te maken. En wat kan antlers de uitwerking van zodanige geduurzame befchouwingen zyn , dart
eene klein-agting voor de waereld, — minder verkleevdheid Ran dezelve , -- en eene geringfchatting van hare
V. hut,. INIE.NCI:Lw. NO.2.
D
be-
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bezitting. Immers ! als men gecluurig deeze gedagten lee;
„ De waereld, waar op wy Ieeven,
vendig hadt:
„ gnat voorby,, — is Diet beftendig of duurzaam, —
onverwacht! — rnis„ maar zal ons begeeven,
„ fchien dit ogenblik , begeeven, en ons vertrouwen op
„ haar te leur ftellen ; " kan het niet wel anders ,
of onze denkbeelden zullen nicer niet tie gelukzaligheid
van den Hemel vervuld worden ; en die oils hart naar
boven trekker : want als men zig van die ontzachelyke , en tevens onIoebenbare waarheid, overtuigd houd ,
dat al wat tie waereld geevt en heeft, ons zal ontvallen,
en ons niet kan byblyven, zal ons vertrouwen daar van
afgetrokken , en op een beftendiger voorwerp gevestigd
moeten worden. Hoe onvolmaakter en vergankelyker
men, aan zyne verbeelding, en aan zyn hart, de waereld
tekent , hoe meet de liefde tot het volmaakte en onveranderlyke , ontvonken moet. . Veel tot zyne ziel te zeggen:
„ deeze that is een that van vreemdelingfchap
ik ben hier niet in dp plaats daar ik moet bly,,
„ ven , en tot welks geduurzame bezitting ik gefchapen
„ ben , — maar ik ben. op de reize naar de woningen
„ van het eeuwig licht ," zoude ons behoeden , Voor
al re flerke begeerte tot de behOudenis van bet tegenwoordige ; en ons doen fpoeden om gelukkige voortgangen op onze reize te maken ; ten chide tot de bereiking
van het oogmerk onzer fchepping te komen. Het voorname derhalven is, ons hart te overtnigen , en overtuigd
te houden , van die waarheid. Voor een kleinen tyd daar
van overtuigd te zyn, baat niets ; als men deeze
overtuiging niet met alle kracht zoekt te bewaren. Doch ,
zal moogiyk iemand zeggen, wat nioeite is dit niet? daar
onze barren, onze begeerten en lusten , alien can dit leeyen geketend zyn. En dit is ook zoo : — want wie
tog die zig zelven maar eenigermate kent, moet dit niet
toeftaan en betreuren ? De lusten van ons vleesch ,
de bekoorlykheid der zinnen ,
verdorven neiging
van ons hart;
en de verleiding der waereld zelve ,
dit alle y houdt den Mensch can de waereld , en
hare fchyngoederen , geboeid. Dan , orn bier tegen met
vrugt ftryd te voeren , behoort men niet alleen dit leeven ,
— maar ook de dingen van dit leeven — in hunne
rechte waarde te kennen. Dat is re zeggen , leert daar
(Teen meerder prys op flellen dan ze waard zvn , en
dus ze Met te hoog verheffen , en mar doen fchynen dan
ze
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..reelvaarlyk zyn. Als men tegens de waereldfche bezittin,
gen , genoegens , en vreugde , overftelt , de tegenheden ,
-rampen, en inmengzelen van verdriet, welken seder, de
een nk:c:r , de andere minder , ondervind,
- blyven ze
dan wel zo aanvallig en betninnelyk , als ze den meesten
tyd .vertoond worden , en onze bedriegelyke verbeelding
ze -ons afmaalt ? 'En 'er is in de waereld geen Mensch
die -niet met tegenheden , rampen en ongenoegens , te
worftelen heeft : en thus tiler ondervind , dat al wat de
waereld . heeft en geevt , enkel fchyn is , en geen ware
voldoemng verfchaft. Een Ryke, die overvloed van aard.,
fche gnederen heeft mits vergenoeging by dezelve
't zy door het ontbeeren van gezondheid, — 't zy door
to leurflelling in gefmeede ontwerpen, -- 't zy door
trouwloosheid van Vrienden, of. door andere oorzaken.
Wat . oaten hem zyne fchatten , -daar by niet vergenoegd
? Want , zonder deeze , is alles, wat men ook hebbe,
enkel kwelling en verdriet. Twee tederlievende Egtgenoten genieten, in het bezit van elkander, — alles wat ze
op deeze •waereld begeeren: maar de flood komt en
itoort hon genoegen , breekende een huwlyksknoop die zo
Wel, en zo vast gelegd was: -- of gebeurt dit
hunne echt is met. •Spruiten gezegend , die hunne blydfchap vermeerderen, en bun genoegen vergroten ,
deezen worden hen, by bet ontluiken, ()inroad, en hunn Zielen gevoelen eene kwelling, die hunne vorige rust
verdryvt. En hoe veele Ouders zyn 'er niet , die door
fmart verteerd worden , om dat zy ontaarte kinderen bebben, die de voetftappen der ondeugd volgen, en den raad
hunner Ouders veracliten ? Anderen vinden weder alle
hunne pogingen verydeld — deez' word door nyd, —
die door laster,, en wader anderen , door armoede, geprangd, en vervolgd. En wie,in wat Rand ook geplaatst,
gevoeit niet, dat deeze wsereld aan elk. zodanig een kruis
oplegt, dat 'er, in de baste genoegens , weinig Zoers
overblyvt ? Het komt 'er dos op anti, — of de Mensch
bet waarlyk zo befdionwt, en ze als zodanig agt :
dan dit is 'er verre van af. Want, in plaatze dat men ,
voor bet toekomende , even het zelfde deel zoude verwach,
ten , als het voorledene gegeeven heeft,
namelyk by
voor,
afwisfeling,, vreugd , kruis, geluk , ongeluk ,
en tegenfpoed,
zo verwacht men, voor bet toekomende, betere dagen ; en al nicest, enkel dagen van geink, Men verbeeld zig in aller/eien Rant waar in men
is!t
Do
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is, dat men het betere nog te verwachten heeft;entOtent
zig zelven alle veranderingen die men te gemoet ziet, ea
verlangt , als een toeflaud van enkel genoegen , en die
alle6n vreugd moet uitleveren. Dan, nog naauwlyks is
men in het bezit , of de ondervindiug leert, dat Mtn ook
door , zo min als in andere ftanden , alleEn zomer en zonnelchyn verwachten kart. De kwade dagen, en de guure
viagen van wrange tegenfpoed en elende , komen, en vetdryven alle cle ydele denkbeelden van onveranderlyk geink. En naardieu men niet gezorgd heeft het,kwaad
komt , float men verbaasd en . verflagen als bet daar is,
zonder het zelve , door een kloekmoedig: vertrouwen op
de Goddelyke Voorzienigheid, bemoedigd te - boven to ko,
men. Niet eerder is een Mensch van deeze Waarheid te
overreeden , dan dat, tot zyne droefheid, de gewont loop
der tydelyke dingen , alle zyne gefmeedde ontwerpen geheel verydelt. Wy vleien ons te vergeevs, met enkele
dagen van vermaak en genoegen..--- Wy hebben geen
grond, om allUn al het goede van dit leeven te verwachten, — dit is een hersfenichini! Neen wy alien zullen , in dit leeven, veel droefbcid , fmart, en kwelling
nmeten ondergaan , eer wy aau het einde gekomen zyn.
Loot niemane dan op nieCir geluk reitenen-, dan het gewoon lot van elk mensch is ! Loot ieder zig zelvs het
moeilykst voortlellen ! lit moet altoos goede en heilzame gevolgen hebben. Wacht men niet anders dan het
algemene lot geevt ; zo zal het hart van een mensch met
het goede dot by geniet, niet zo ner ingerromen zyn; om
dot by zig het - kwade reeds weder voorflelt, als het goede zullende afwisfelen. En komt het kwade niet, dat de
mensch zig voorgefteld heeft, zal bet genoegen dat by
heeft , te groter- zyn, en by zal bet genot don` von to
me& gevoelen. En waarlyk , hoe nicer kommer, zorg
on onrust, men zig op de reize naar de eeuVvigheid voor- hoe weer men flarogen zal , op de ongefloorde rust die voor den Christen bewaard word • — hoe
moediger mcn treeden zal , in de loopbane. die vooraefelireeven is ; — en hoe behoedzamer men in zyn wandel' ;gal zyn.
Ten tweeZen , Relic ieer zig gedtiurig zyn einde vddr,
en de ecuwigheid die by nadert;
zonder zig te vleien, met voorwencizels , die de verwachting befcliamen
en te leur lichen zullen.
't Is humors onwaaraclitig , d Gryzaart! die reeds
ge-
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eklenimen zyt , tot den uiterflen -top van menfchelyken
Ieeftyd , dat uwe dagen nog langer zullen worden tingezekt. Uw leaven fpoed natuurlyk ten cinde ! Gy hebt
.41e bereikt, en flaat nu, zO z6 gereed, in bet donkere gray te florten. Denkt gy nog niet aan fterveu ,
daar alles u aankondigt , dat uw veege adein gereed Itaat
nit uw ligehaam te varen. Alle uwe zintuigen zyn afgemomen, — de krachten gering, en de werkvermozens - uwer ziel verminderd; dit zyn gewisfe voortncenen
van een aannaderenden dood: en •zoud gy dal.' nog nitftellen u te bereidon , tot den flap , dien gy met denzelven zult moeten doen, in een nieuwen en onveranderlyken-ftaat ? Haastu om den dood , in godvruchtigc
.overdenkingen en gebeden af te wachten. Wie weet,
of by niet reeds in aantocht is,. uwc verfiyfde laden nadere , en II ear gy het bezeft, ter neder volt. Gy kunt
:geen genot weer hebben van de vermaken der 1,vaereld,
en zyt niet vatbaar voor derzelver wellusten : wat hood
u dan te rug , om uw hart daar van af te trekken , en
liemelwaards to verhetren ? Wakker op dani yerleevendig
alle uwe nog overfchietende vermogens , om ze te befteeden, aan bde voorbereiding tot de eeuwigheid. Dank
den Hemel van goeder bane , dat Fly u zo lang heeft
doen leeyen; bid ieverig om de vergeeving uwer zonden;
en later" zo de laatfte ogenblikken van uw leeven den
Heere zyn toegewyd. Ja
bereid uw huis , want ftraks
zult gy iterven."
„ Gy, die zulk een ouderdom niet bereikt , en nog
frisfe laden, flerke krachten bezit! Gy, vleit u, zekerlyk,
met een of ander der voorgedragene redenen, doch gansch
ten onregte , want, het betrouwen op een langwylig nitflel van den dood, otn dat gy niet oud, en nog gezond
zyt , is ydel en valsch. Immers is alle VIcesch , als gras,
en als eene bloeme -des Velds ! Gy !cunt even fchielyk als
gras verdorren , en als eene bloeme afgeplukt ,worden.
Leer deeze waarheid, door de daaglykiche ondervinding,
die u bevestigt , dat uw voorgeeven geen grond heeft.
Zy tog Levert a genoeg
genoeg
voorbeelden van zulken , die in
leevensdeel , door den dood
manbare :faren, in hun
geveld zyn. Spiegel u aan lien; en druk in den zin uwer
gedagten , de waarachtige uitfpraak van den Goddelyken
Richter: limners is yder 'Mensch, hoe vast by that, ydelheid ! \Vat tinders dan cone vleijende , en veelmaal bedriegelyke verbeelding, gecvt u de verwa.gting , van booD3
ge
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ge Jaren te zullen bereiken? Overweeg, om die fed ,11 u tercvyl de vermogens uwer ziel in kracht waken ,
wat uw plicht is; -- en traclit , order 's Ilemels byfland , dien, zoo veel a mooglyk is, te volbrengen. Luis,
ter naar 't ingeeven van uwe Confcientie , en vlei . u. met
geen vallchen waan. Bewaar u tegens de kracht en het
vermogen , dat 's Waerelds vermaak op uwen Gcest kan
hebben. Hoed u zelve, dat de liefde tot, en de verknochtheid aan, de Waereld, u niet breugen in een ftaat
van eeuwig berouw. Salomon fleet, om dit einde te bereiken, eta zeer wyzen weg voor, als by fchryft (*)
„ Maar indicn de Mensch veele Jaren leevt, ende verb , blyd hem in die alien, zo Iaat hem ook gedenken, aan
,, de dagen der duisternisfe, want die zullen veelen zyn ,
„ ende al wat gekomen is, is ydellieid. Verblyd u, 6
„ Jongeling! iii uwe jeugd; ende Iaat uw harte u vertna.,
„ ken in de dagen uwer Jongelingfchap, ende wandelt in
„ de wegen uwes batten, ende in de aanfchouwinge uwer ogen : maar weetet , dat God, om alle deeze din„ gen, u zal does komen voor 't Gerichte.” Het eerfte
gedeelte ftrekt , om aan te duiden , de natuurlyke vrees,
die yder Mensch voor den dood gevoelt; uit hoofde van.
de liefde, die elk gewaar word tot de behoudenis van zyn
eigcn weezen; en welke liefde fpruit, uit het zoet, dat
'er in de natuur van 't leeven zelve geleegen is: ter heItiering en matiging bier van, fchikt by de dear op vol,
gende vermaning : waar mede by klaarlyk, wegens de
nietigheid van al het goede dat de Mensch geniet , die
veele Jaren leevt, en zig ruiiifcbotig verblyd; en ter
sake van de duistere dagen, die tot eene regtmatige vergelding van dat alles volgen zullen, den Mensch zoekt of
te trekken , van de hartelyke zugt en gezette navolging
van 's Waerelds vermaak. Dat dit dan u opwekke en
sanfpore , om, in den bloei uwes leevens, u voor den
dood , en de ceuwigheid bekwaam , en bereid, te maken.".
Gy Jongelingen! die , als uitbottende bloetnen, uwe
fehoonbeid bet;-int ten toots te fpreideu; — die de aveclende verwachting uwer Ouders zyt, — by u is geen
ii andenken des doods. \Vat , zegt gy 1,vel , zouden wy,,
onze jeugd , die gedachten reeds koesteren , war zal 'er
clan voor de grysbeid overblyven? Dit is onie tyd van
ver9
Prod, XL vs. 8

IVEGENS DER MEDISCIIEN ZORGZI 00SEIEID.

.51

vermaak , deeze moeten wy bezigen in uitfpanningen en
vrolykheid ; ryper Jaren zullen daar toe nicer gefchikt
zyn. Doch , gnat met uwe gedachten eens na , wie , en
hoe veslen , van uwe goede bekenden , 'er in uw korten
leeftyd; in jonge Jaren, zyn .weggevaagd ; en laat die ondervinding u overtuigen , dat de dood geen jeugd verfchoout. En is het zeker,, dat gy geen ogenblik in uwe
magt hebt, waar van gy u kunt vergewisfen , dan
is het ook buiten alle redelyke verantwoording, dat gy
flond vet4ttimt to gebruiken ,:tot het einde , waar toe
het u gegeeven wordt. Stapt dan niet verder in de Waereldfche beflommering;
bezoedelt uwe ziel niet mar
en verontreien mar met onbedagtzarne bedryven;
nigt uwe handelingen niet verder, met de befniettende
vlekken van de verfoeilyke ondeugd. De lokazen , die
u daaglyks voorkomen, ontroven uwe ziel hare goede
denkbeelden, en zoeken u de gedagten des doods tegen
te maken : maar flopt uwe oren voor die verleidende Sireenen , die uwen edelen geest , als een prooy , tragten te
vangen, en mede te deepen. Laat de guide les van Salomon, die alle de vermaken der jeugd ondervonden hadt,
eenen gereeden ingang by u vinden. „ Gedenkt : (zegt
„ by:) aan Owen Schepper in de dagen uwer Jongeling„ fchap , eer dat de kwade dagen komen , en de Jaren na„ deren , van dewelke gy zeggen zult , ik en hebbe gee„ nen lust in dezelve (*).” In ryper Jaaren neemen tydelyke beflommeringen en bezigheden toe, en die kunnen
u hinderen , en afhouden , van den Godsdienst. De gebreken van den ouderdom maken den Gryzaart voor zig
zelven verdrietig en gemelyk ; ze verdryven daar door veele goede denkbeelden : behalven , dat ook fours de vermogens dermate afneemen, dat de Mensal geheel niet gefchikt zy , tot redelyke , en Gode verheerlykende , werkzaamheden. Offert dan owe jeugd den Heere op , — en zondert u voor hcm af, dien , als uwen Maker, de edelfle
krachten moeten toegewyd zyn. De wyze Koning Salomo
wil , in gene der uitgefchreeven plaatzen , by mauler van
beftralfende toelating , de jeugd van het deelen in de blvdfella]) en vermaken der waereld; en van hun hart, te
bouden , dnor hen te binnen te brengen , dat zy zig, We_
Bens alle die daden , voor God zullen moeten verantwoor_
den. Dit , ja clit , b Jongeling moet met regt u diencn ter
be..
1.
yred.
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betengeling! Niet dan ontzag en eerbied kan 't ontzaggelyt
algemeen oordeel van een Regter,, die Almachtig,
vaardig , Alweetend, en Heilig is, u inboezemen. Laat
dit alle y u dan aanmoedigen , om , met alien yver , en
mooglyke krachten, te beproeven , de Les van Salomo,
op te volgen: „ Zoo ddet dan de Toornigheid wyken van
„ uw harte, en doet het kwade weg van uwen vleelche:
„ want de jeugd en jonkheid is ydelheid (*)." Volgt de
-vermaning van Paulus op: „ werkt uw zelvs zaligheid.
„ met vreezen en beeven (t). ". Dit doende, zyt ge regt
gelukkig! Dit nakomende, zult ge in uw leeven vrede
hebben, en na uw dood eeuwig zalig zyn."
Eincielyk,ten derden , — daar alle vermaningen vruchte.
loos, en onze eige pogingen, zonder den Goddelyken
Ylaud, ydel zyn,— bidt God, dat by. zyne hulp, en den
invloed van zynen Geest, fcherike, om bekwaam gemaakt
te worden, ter voorbereiding voor, de Eeuwigheid.
Daar ons hart Zn ligt afkeerig is van -bet goede; en daar
wy zulke fterke-neigingen tot involging van waerelcifche begeerlykheden hebben behoren wy dilcwils onze toevlucht
tot het gebed te neemen. Wat zyn wy niet machteloze
Menfchen, als het op de uitoeffening van het goede aan,
komt! Wy vormen wel beiluiten,
maar voivoeren ze
diet! Niettegenilaande onze beste voorneetnens
ons
v6Or te bereiden voor den dood, en de Eeuwigheid
dig onder het oog te hebben; blyven we in de achte.
loosheid en dwaasheid van ons hart been leeven. En daarOm is het nodig, veel onze toevlugt tot God te neemen,
en hem te bidden, dat by ons wysheid in bet verborgen
wil bekend maken. Van de noodzaaklykheid van het geL
bed, in deezen opzigte, waren de Heiligen onder den ou=.
den dag volkornen overreed. Hier van daan, dat ze dan
Bens baden: „ Leer my Heer alzo myne dagen te teller;
op dat ik een wys harte bekomen mag." Dan weder:
,, Heere! maakt my bekend myn elude, en welke de mate
„ myner dagen zy;— . dat ik weete , hoe vergankelyk ik
„ ben." En waar van daan kwam dit anders, dan dat zy
ten vollen overreed waren , dat hunne ziel aan het Hof°
kleefde, — en verkleefd zoude blyven, ten zy God bun
icevendig rnaakte. Of wy al befluiten, voortaan , met meir
bedaztzaamheid en wysheid, omtrent deeze gewigtige zaken
(*) Pred. XI. TO.
(f) Philipp. IL 72.
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;e verkeeren; — onze rekening op te maken;

op.
inerkzaam te zyn op alles wat tot middclen dienen kan , om
eel] Linde van ons leeven te maken;
iederen dag ,
als onzen laatilen ons voor te itellen ; en alle onze
..bedryven, ons zo te vertegenwoordigen , als wy ons die
op een flerfbed doen zullen; — wat zal het oaten, zo
God nit den Hemel ons niet byr#5. en helpe ,
door geriade daar the bekwame. Dat wy dan daaglyks bidden , orn
Gods levendigmakenden Geest in Christus;
dat die
ooze goede voOrneemens zegene ;
ons daarby beware; en zo zelv ons techt doe geloven , dat wy nietige en
vergankelyke i\lenfchen zyn. la, dat die Geest ons
door geloov bereide tot , de zalige Heerlykheid.' Dan, hutnen we vrucht doen, met de- overweeging des doods; dan,
kunnen we verwagtcn, dat by ons helpen , en eons in ileer..
iykheid zal opneemen.
WIMIR.semPalM...essmosnmea.
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AAN DEN wEL EDELEN ZEER GELEERDEN DEERE
I. PETERSEN MICHELL, M. D".
3TREKKENDE TOT VERDEEDIGING DER DENEBEELDEN
DES SCHRYVERs, AANGAANDE DE SCHADELYKHEID
DER DAMPEN VAN ROTTEND WATER.

lYet Edele Zeer Geleerde Heed
een byzonder genoegen heb ik UWEd. Z. G. vrienMetdelyke
•Aanmerkingen , tegen myne Verhandeling over
de fchadelyklieid der Dampen van Rottend Water gelee'
zen , terwyl ik . geredelyk gelove, dat Uw Ed. dezelve
Diet met een oogtnerk om te twisten, mar alleen tot bewrdering der waarheid , beeft in 't Hein gegeeven : een
oogmerk voorwaar ten hooglien pryzenswaardig, en allerimittigst tot verbetering der weetenfchappen ; dewyl
verfchilpunt nooit klaarder wordt opgehelderd en bepaald ,
dan wanneer, van weerskanten, alles, wat 'er voor en tegen
te zeggen valt , naauwkeurig overwogen word.
Dan, gelyk ik my zeer vereerd vinde met UWEd. Z. G.
D5
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eantnerkingen , vleye ik my , dat de verdeediging myner
Iteilingen insgelyks door Li \V Ed. niet kwaalyk zal worden
genoomen ; dewy/ owe aanmerkingen, hoe fchoon ook op
Naar zelvenmyns oordeels, geenzins voldoende zyn ,
de voorzeide ititwaasfeminrnyne denkbeelden , aangaar
gen, te ontzenuwen.
UVVEd. Z. G. begint uwe aanmerkingen met deeze woorden: — dat de "laargetyden in ons Land, by de nadering
en afwyking der Zonnellraalen, een verfchil van byna 20
graaden nimiaaken. UWe:d.. en de Heer VAN DEN nosckr
bedoelea hier zekerlyk mede bet verfchil der Zons Declinatien , 't welk in der dead veel grooter,, doch, ten opzichte der Herfstziekten, in 't geheel niet in deezen toepasfelyk is. Derzelver oorzaaken beginnen itnmers niet
vOOr den aanvang van Zotnermaand , wanneer de Zon ruim.
1-22 graaden Noorder Declinatie heeft , en tot aan. welk
tydftip gewoonlyk, op zyn kortst gerekend , de meer of
min tot ontfleeking hellende voorjaarsziekten duuren.
Ondertusfcheu beginnen de meer of min tot rotting hellende ziekten des Herfsts, by heete en ongezonde jaareta ,
reeds in 't /aatst van Ffooimaand , of ten minflen met
Ougstmaand , wanneer de Declinatie ruim graaden
Leloopt. Zo dat het onderfcheid der Zons hoogte hier toepasfelyk , geen 2o, maar op zyn hoogst genomen 6 graaden geweest is.
Onder de aanleidende oorzaaken , tot het gebooren worden
der Herfstziekten, teltUWEd. onder anderen bet toeneemend
gebruik van versch Verkensvleesch , en bet voorafgaande
misbruik van boom- en aardvruchten : hoedanig deeze oorzaaken kunnen zamenloopen , om bedorven , gal enz. voort
te brengen , ken niet wel begrypen; naardien 't gemelde vleesch tot ranzigheid en rotting, doch de volgende ftoffen tot zuur en eene bederfweerende vaste lucht , overhellen ; en 't zy eerder,, 't zy laater,, of gelyktydig met het
Verkensvleesch genuttigd , altoos dienen moeten , om desze/Es nadeelige uitwcrkzels te verheteren,
Orn vervolgens te bewyzen , dat, zo lang de veranderingen der faayzoenen en de opgetelde misflagen in de lee,
venswyze zullen c/nuren , ook de gewoone Herfstziekten
zullen aanhounien , haalt U d. op p. 527 (*) , de getuigenisfen van veele oude en nieuwe Geneesheeren aan , dear uit
teal!ns willende beweeren , dat de voornoemde kwaalen
nit de voorzeide oorzaaken op allerleye plaatzen zyn ontfilan , zonder eenig verband met het rottig water, Gaarne
1le m ("j Z i e boven , in 't. Menizeiwtrk.
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flerame ik met alle de getuigeuisfen der onfterifelyke mannen , Wier naamen UWEd. heeft opgeteld, dewyl ik nook
beweerd heb , dat de dampen van rottend water de eenige
oorzaaken van de Herfstziekten zyn , mar alleen , dat zy
ten dien einde Iragtdaadig kunnen medewerken , terwyl ik
gaarne wil gelooven , dat de voornoAmde ziekten zomwylen ook uit geheel andere bronnen kunnen voortvloeijen.
Inmiddels zYn, veele der door UWEd. aangehaalde getuigenisfen ,Veel te oppervlakkig om iets te bewyzen , gelyk
dat van CELSUS (a), die over deeze ftofre zo algemeen
fpreekt, dat men 'er niets op 't geval toepasfelyk uit kan
befluiten. BAn-Livius is ook veel te beknopt , om nit zyn
zeggen , ten deezen ,opzichte, aanmerkelyke gevolgen te
trekken , uitgezonderd mogelyk op eene pleats (b), alwear by klaagt , dat de kwaadaardige ziekten te Romen,
meerendeels , gebooren worden nit de vergiftige en fcherpe
loogzonti cre dampen, welke uit het aardryk opryzen: 't
welk net bhet geval der ftinkende moerasfen en wateren is.
Om eindelyk van de overige Met te fpreeken , beroept
UWEd. zich , tot verdeediging van uw gevoelen , ook op
1TOFFMAN : dock heeft UWEd., dien beroemden Schryver
en naauwkeurigen Waarneemer wel met aandagt geleezen;
ik vind by hem (c), ten opzichte der derdendaagfche Koortzen : Het zelfde gebeurt in de moerasfige piczatzen in de

zodanige , die dcor de kwaade uitwaasfemingen van poelen
en meeren gekweld worden; in welke in 't Voorjaar de
anderendaagfche , en in 't Najaar de derdendaagfche Koortzen
met een geweldigen drom pleegen op te wellen en dikwils
wederom te komen.

Het fchynt UWEd. Z. G. zo gemakkelyk toe, den
nerd der gewoone Herfstziekten te bepaalen (d), als entele gevolgen der vergadering eener bedorven ftoffe in de
eertle wegen , by welke zich eene verhinderde uitwaasfcming voegt. Ondertusfchen is deeze zaak geenzins zo
klaar gelyk een ieder zal kunnen zien , die met aandagt de
keurige aantekeningen van den grooten VAN SWIE TEN
op de Aphor. van BOERHAVE gelieft read te pleegen (e%
hi(a) Lib. I/. Cap. r.
(b) Oper. O;nn. p. 50.
(c) Oper. Onm. T. If. p. 24.

(d) Brief van den WEd. zeer G. Heer
ven, p. 526.
(e) Comment, T. II. p. 5-?.7

j. P.

luctaz.L. Zie too.
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integcntieel kan men met oneindig veel bewyzen aantoo,
nen, dat de tusfchenpoozende .Koortzen (deeze zyn toch
de menigvulcligfte der Herfstztekten, en de aanhoudende
Herfstziekten zyn meerendeels verbasterde en vermomcie
tusfchenpoozende Koortzen) dikwerf , .in de gezondfte
lichaamen, die geener!ilande kennelyk kwaad bevatien, als
op een oogenblik gebooren worden. Deeze Koortzen ow,
than , derhalven , meerendeels uit een fyn rottig vergif, 't
Welk, nit de lucht,. binnen het lichaath opgefIttrpt, bet
zenuwgeftel aandoet, en , door de wetter der affcheiding
te beroeren, de gal en andere vogten des onderbuiks aan
een fpoedige fcherpte en bederf onderhevig maakt; gelyk
ook dikwerf pleeg te gebeuren na eene beroeriug dier vogten door toorn, fchrik, enz. Ook twylfele ik—thet , of men
bebbe hier aan toe te fchryvenveele hevige loop- en horst.,
ziekten (cholerx), wanneer zy menfchen aantasten , die
een oogenblik te vooren volkomen gezond fcheenen, doch
rnenigmaal, door zulke toevallen aangerand, under 't ont7
listen van eene groote menigte, ftinkende ftoffen , onver7
wagt overlyden. Ondertusfclien wil ilgeenzins ontkennen, dat 'er in de lichaamen veeltyds eene menigte van
bedorven ftoffen voorhanden is, die veel aanleiding geeft
tot zodanige kwaalen; doch houde voorzeker, dat dezelve dikwerf, zo Diet doorgaans, uit een fyn rottig vergif in de luck, door kwaade uitwaasfemingen of anciere
oorzaaken gebooren, verwekt worden: vooral zo zich bier
eene (hemming der onzichtbaare uitwaasfeming by voegt.
Hoe gezond ook eene plaats moge fchynen, de lucht
is 'er web altoos, in een warmen Zomer en Herfst, bezwangerd met waterige dampen, welke in zich bevatten
uitwaasfemingen der inwooners, de ontbondene deelen der
lyken en dierlyke ftoffen van allerleye zoort, gelyk ook
dire der rottende plantgewasfen; cite ftoffen van een
dervenden card , welke diet]. , in fcliyn, allergezondflen
dampkring, met loogzoutige en olieagtige deeltjes v.ervullen , nit wier, door de konst onnavolgbaare, vereeniging.,
die byzondere fcherpte ontitaat, welke wy rottig noemen.
Zodanige deeltjes kunnen derhalven alomme door de opflorpende adertjes in het blued worden gebragt, en zullen
voorzeker, indien 'er geene, dikwyls voor ors oog verborgen tegenhoudende , beletzelen zyn, rottende ziekten
veroorzaaken. Te recht meldt derhalven U\VEd. dat de
vochtiger plaatzen ongezonder zyn , dan de droogere , don.
fchryft dit, zonder genoegzaame redenen, toe aan de vocht1g,
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tigheid welke de uitwaasfeming verhindert , op zich zelyen befchouwd; dewyl zodanig gene vochtigheid op antituerkelyk bewoonde, vooral binnenlandfche, plaatzen, met
geene mogelykheid in den warmen Zomertyd plaats kan
hebben , zondtr dat dezelve belaaden zy met een menigte
rottige deeltjes, die, hoewel doorgains te fyn om befpeurd
te worden , in uitwerking overeenkomen met den damp
der rottende wateren.
Maar . .alt g,a7 nu een flap verder,, en meene genoegzaam Wiskonftig te kunnen bewyzen , dat een met water
vervulde dampkring, doch die voorts met geene rottende
uitwaasfemingen bezoedeld wordt , de gezondfle van alien
zy; waat uit dan teffens zal vo/gen dat de nadeelen der
vogti g e lucht, op de genoemde plaatzen ,niet uit het water,
ais water, voortvloeije, lunar alleen uit de rottende deeltjcs waar mede zodanig eene vvateragtige lucht bezwangerd.
is. Aan land kan men weinig zulke plaatzen linden, aoch
zo 'er eenige zyn, moeten het plaatzen wezen , die op
den oever eener mote . Zee , op een gezonden zandgrond,
gebouwd zyn. Zodanig is Oostende, geheel bloot gefleld
aan de daaglykfche dampen , die , door de meesttyds beerfaende Zeewinden aangevoerd , de lucht, buiten tegenfpraak , met het water des .0ceaans moeten vervullen , en
dus een vochtigen dampkrmg . veroorzaaken , doch teffens
een zodanigen , die weinig rottige deelen hevat. Dan deeze
fad is, volgens bet getuigenis des Heeren PRINGLE, een
der gezondfle plaatzen des aardbodems.
In het zelfde geval is Westi;appel, op den uiterften hock
van Walcheren , tegen de Noordzee gelegen , alwaar de
meeste menfchen binnen het jaar na de geboorte , of in
een hoogen ouderdom , fterven, en waar niets van die zo
zeer gevreesde en hardnekkige Zeeuwfche Koortzen befpeurd worth (f). Zo derhalven de lucht deezer plaats , die
dagelyks met de wnterige , doch voorts zuivere , dampen
des Oceaans befproeid wordt „zo gezond is , waar zyn dan
nu de nadeelen eener enkele vochtige lucht , en moet
UWEd. nu zelfs niet met my bekennen , dat de nadeelen
der vochtige lucht, op meerder binnenlandfche plaatzen,
niet aan den waterigen damp zelven , maar aan de menigvuldige rottige deeltjes, waar mede by bezwangerd wordt,
zyn toe te fchryven.
Bad 'MEd. de bewysrecienen, op P . 446 en 447 van
m yn
Ceneeskundige
Correspond.
Tom.
I,
fink
2,
(!)
p. 144.
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myn flukje te vinden, met behoorlyke onpartydigheid ove:woogen , zou UNVEd. dear nit alleen van de waerbeid myns
gevoelen zyn overtuigd geworden. Ik heb aldaar immers
ontegenzeggelyk bewee.zen , dat de Zeelucht, op zich zeiyen 'befchouwd, de gezondtle van alien is in de heete gewesten; doch deeze is voorzeker merkelyle vochtiger dan
de Landlucht: wear tit volgt, dat de nadeelen der laattle
niet afhangen van het vocht als vocht , maar van die
kwaade eio-enfchappenwelke zy, doch niet. de Zeelucht,
bevat. en beflaan deeze kwaade eigenichappen .niet alleen in allerleye bedorvene uitwaasfemingen, onder welke
die van bedorven water een der aanzienlykile plaatzen bekleeclen ?
UWEd. heeft inmiddels die zo veal beflisfende waernec.
raingen niet geheel over bet hoold gezien , meat zegt 'er
lets, van ter loops, op p. 533, dat de;:Leive naamelyk niets ando's bewyzen, dan dat de lucht dikwerf op Zee niet befinetlyk is , daar zy op het land door hear gif ziekten veroorzaakt. UWEd. erkent derhalven ingewikkeld, dat de
vochtige Zeelucht dikwerf veal beter zy, dan de vochtige
Landlucht, welke laatfte voorzeker haare kwaade hoedanigheden eileen uit de rottige dampen , en dus inzonclerheid uit die van flinkende wateren , kan verkrygen.
Dan dat UWEd. de kragt myner recieneeringen , uit LIND en
TITZING getrokken , wil ontzenuwen , met alleen te zeggen ,
Contagi qife Ziekten behooren niet tot ons befiek, dat kan
ik in bet gebeelniet toeflemmen. Het is wear, ik foot,
in .'t begin myner Verhandeling, de zodanige nit; die
.zonder een geregeld verband met het jaargetyde , enz. eene
plaatzelyke of nitgebreide verwoesting veroorzaaken , en
die, uit een byzonder ftnettig- vergif gebooren, doorgaans
bun loop volgen, zonder eenig verband met de overige
om'candigheden ; maar gecnzints de zulke, welke, door
een hevig bederf der uitwaasfetning van de aarde en des
waters in heete moerasfige landau, jaarlyks geregeld worden veroorzaakt; vooral indien de hitte en droogte aanmerkelyk zyn, 't welk alias in het aangehaalde geval te
Curacao pleats had. Ook werdt bier noch iets .waargenomen, 't walk aanmerking verdient: toen het Schip de
rhede verliet , hidden de ziekten niet plotzelyk op, doch
Verlooren allenskens haare kwaadaardigheid, zo dat die Beene , welke op nieuws ziek warden veel onnftiger toevallen hadden, en byna niemand hunner ovcrleed, 'r welk
ten klaarften bewyst, dat deeze ziekten niet tot de clasfe
dier
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Bier byzondere buiten het gerchil geflooten befmettelyke
kwaaden behoord hebben, doch dat dezelve alleen van den
kwaaden card der landdampen hebben afgehangeu.
De nitzonAeting van UVVEd. is op de beide voorbeelden, door. my uit LIND aangehaald, noch minder toepasfelyk olewyl daar in niet van Cowagieuje ziekten gefprooken wordt, en, zo ik niet mis hebbe, alleen de gewoo.
ne ziekten aan den wal, in heete jaaren en gewesten,
uit hitte en veelerleye bedorven uitwaasfetningen voortvloeijende, bedoeld worden.
Het voorbeeld , door my , op p. 44.5, aarec!;nald , ann.
ga.ande de ziekten des Engelfcben Guarnifoen:; in Zeeland,
teraiy1 het naby liggend Esquader, van den Heer MITCHEL volmaakt gezond was , is ook volkomen beflisfend,
ten mynen voordeele. UWEd. maakt zich daar wel af,
met de khuld te werpen op het veranderen der Guarnifoenen, en de daar uit voortvloeijende fatigues, gelyk.
ook op de misflagen der diEet, enz: en de meerdere beweeging der Schepelingen. Doch UWEd. zou veel wcrk
hebben om te bewyzen, dat de Schepelingen op dat Esquader zo wel Been Mosfelen en Zeevisch gegeeten hebben, als de Soldaaten op het land , en, wat het laatst
aangaat, gelieft te weeten , dat door LIND en andere
Doe-toren , die ter Zee gevaaren hebben, nergens meerder
over geklaagd wordt, dan over de weinige beweeging deg
Zeevollts , en de daaruit voortvloeijende ziekten , 't well;
vooral plants heeft, wanneer een Esquader voor anker ligt,
en 't Scbeepsvolk niets te doen heeft. UWEd. yourgeeven , dat de voornoemde ziekten meerendeels waren
toe te fchryven aan fatigues , orgewoonte, enz. kart
even weinig (leek houden, gelyk UWEd. zelve wel zal
voelen, uit de origineele plants by PRINGLE, uit welke
ik zo even zie dat dit berigt van LIND is overgenoomen.
Deeze luidt aldus:
, 1k zal my te vreede houden, met aan te merken,
„ Clat de Epidemique Koortzen in Zeeland nieralleen veel
„ vroeger, dan naar gewoonte, begonnen wegens de groo„ te blue ; mar ook , dat zy zich veel geweldiger dee„ den gevoelen, en zo wel doodehk werden veor de Inge„ zetenen, air voor ons.
Alan het Esquader van
1) den Heer MITCHEL , 't welk geduureude dien geheelen
„ tyd voor anker lag, in 't canaal tusfchen Walcheren en
„ Zuid-Beveland , alwaar de ziekte met veel heevigheid
woedde, werd aangetast, noch door Koorts, noch door
Roo.
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Rooden Loop; tot een bewys, dat de Vocht/ge CIT 'fp!,
dorve Lucht verilrooid, of ten minflen verbeterd was,
„ eer zy tot het Lsquader kon komen , en dat eeivc
„ plaatzing . in . de vrye Lucht het beste middel zy te„ gen de Ziekten .van .een laag en moerasfig land , in
„ welks nabiturfchap men zich bevindt (g)."
De Ingezeetenen hadden het bier zo erg ,als de'Soldaaten,
en dus kan ik nit dit geval evel degelyk tot de rneerdere of
mindere gezondheid der plaatzen betluiten..
Uit dit en diergelyke voorbeelden, overvloedig in de Werken van den Hoer PRINGLE te.vinden, zal UWEd. dan ook
moeten erkennen, dat de Waarneemingen van .dien Beer
Met alleen op Soldaaten maar ook wel degelyk op .de Inwooners der verfchillende plaatzen, toepasfelyk zyn.
Uit de ziekten, Welke de Militairen onder, of kort na,
de verwisfeling hunner Guard/foe/len overvallen, wil
met UWEd. gaarne in gevoelen overeenflemmen , en gelooy e gaarne, dat 'er in Leiden, ja in 't anderszins voorze:ker niet gezond, en dikwerf met allerlei ziekten btlaaden - ,
Stetats-Vlaanderen , onder de Soldaaten veelerhande kwaadaardiee ziekten regeeren kunnen zonder de Burgeren te
befmetten: Ook heb ik, in myne aanmerkingen , nit pluNoLE niets aangehaald, tegen 't Welk eene zodanige beast woording past:
De meerdere ziekte en fferfte der Militairen in de ongezonde en flinkende plaatzen van Zeeland en. Staats-Maantieren, terwyl de aldaar bevestigde Inwooners 'er in de
meeste plaatzen weinig hinder van hebben , is ook eene
bekende zaak , doch echter zeer tot myn oogmerk dienende; dit bewyst immers, dat gemelde flinkende uitwaasfemingen der bedorven wateren , uit haareu aard, voor hen,
die ze niet hebben leeren verdraagen , ten hoogflen fcha-delyk zyn. Door gewoonte kan iemand zich aan een
ruim gebruik van Heulzap, of uittrekzel van Dolle Kervel,
gewennen ; maar houden deeze zaaken daarom op, vergiften te zyn?
UWEd. zegt , op p. 528, dat de Waarneeming welke
leert, dat de Herfstziekten ecrder ten platten Lande , den
in de Steden, beginners. niet zeer voor myn gevoelen
pleit, dit begeerde ik ook tact: eene meer naauwkeurige
leezing myner woorclen , zal UWEd. doen zien , dat
mar ;liken heb willen toonen , dat men uit dit beginzei
te(g) Of the Difeafes of au: Army. Part ch. 7.
„
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tegen my niet redeneeren lion. Irk zal derbalvea dit Artiket
Met verder onderzoeken, uitgezonderd bet geene U\VEd,
over de Veluwe zegt; dewyl bet eene beichuldiging van
eene onnaanwkeurigheid bevat, welke ik niet bee-aan heb,;
b , dat,
UWEd. zegt p. 529. op de hooge velure zeljs
LTIFt- d. voor zeer gezond epgeeft ; vindt men zedert Lien
ren vtel Rottziekten; en bewyst dit nit den Heer VAN DEN
BOSCH (7e7; doch UWEci. gelieft zich te berinneren dat
gy,, zo wel de nu bier, dan daar, zonder verband
met de plaatzen en het weder, omgaande ziekten , buiteit
den ftaat des gefchils geflooten hebt. De aangeliaalde
nit p. 257 des Heeren VAN DEN Boson bewyst daarenbo.
ven niets, dewyl dezelve alleen fpreekt van Drenthe, in
welk Landfchap, (waarlyk zeer verre van de Piave ge,-;
legen!) behalven de hooge zanden ook veele moerasfen
en moerige veenen zyn, die door hunne
rottige uitwons'
femingen zeer wel zodanige ziekten hebben kunnen veroorzaaken. De verder aangehaalde plaatzen raaken
voort ; doch de • iiekten deezer `tad behooren ook niet
tot die der hooge Velure, en om eene goede betrekkelyke redeneering nit dezelve te trekken, zou men eel'
naanwkeuriger bericht der Egging, leevenswyze, enz. moe-;
ten hebben. Ook zal men , by 't nagaan der doodlysten
ondervindcn, dat bier jaarlyks ongeveer maar een van dd
28 of 3o iterft,terwylik heb aangetoond, en tegen .UINTEd.
redeneeringen noel] meen te kunnen toonen, dat 'er te
Amfie,dant jaarlyks een perfoon van de negentien over
lydt.
'Dan, 't geen my noel] nicer verwondert , de Heer VAN
een bericht, 't welk onmi&
DEN BOSCH heeft , op p.
delyk de Veluwe raakt, en daar gezegd words, dot
te Arnhem op de Veluwe, den Veluwenz.00m enz. titans
geene byzondere Koortzen ,zyn , dan enkele
nr
Terti;.
Rheonatisnzi, enz. don alle ]icht in bet geneezen. Dit
bericht vertrouwe ik dat bier beter te pas komt , clan een
nit bet UtJ echtiche , of bet Landfchap Drenthe.
Thans goon ik over tot een naatiwkeurig onderzoeie,
aangaande het getal der bewooners van Amflerdon, en
de evenredigheid ttisfehen de aldaar leevende en jatirlvie,!
ftervende perfoone.n , over welke zaak in UW aaninerkin
gen op p. 530 en in de myne op p. 443 gehandeid word,e,
(h) Verband. van
257, 260, 261.
VI DEEL. MENG

de I-Ioll. Maatfeb. der Weetfeii. XVIII;

p.
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lk befluit nit de rekeningen van den He.er stntirk , de
'er jaarlyks te Haar/em een uit de 24 , doch • te Anflerdarn een uit de 19-, fIerft. Wat Haarlem aangaat , is
UWEd. het met my eens, doch betuigt zyne verwondering, dat ik , ten opzichte van Andlerdant, den Heer STRUIK
niet gevolgd ben. Inmiddels betnig ik myng verwondenmerkin
ring ten hoogften over zulk eene ongegrancie
aa a ,
dewyl ik de opgave van den Heer STRUIK , met de blabdzyden zelfs aangehaald, tot den grondetlag - myner redepeering genomen heb. UWEd. gelieve maar in te zien
de plaatzen door my nit STRUM aangehaald, en zal daar
op p. 145 vinden, dat het getal der huisgezinnen *in AmJordon in 1747 beliep 41,561, en op p. 143, dat 'er,
door elkanderen gerekend, jaarlyks Ilerven 8,038, zo dat
ilc met STRUIK dit getal Hoch al minder gefteld heb, clan
U\VEd. Van de verdere rekeningen. des Heeren STRUIK
had ik gaarne gebruik gemaakt, doch dezelve befla.an in
op p. 146..
loutere gisfingen zonder befluit , dan alleen
tJit al het voorgaande komt het my zeer waarfchynlyk voor,
dat 'er zich tegenwoordig geen tweemadl konderd duizend
illenfchen in Amfterdam bevinden.,
Om derhalven lets zekerders te voorfcliyn te brengen,
heb ik ieder huisgezin gerekend op 34 perfooneu en niet
op 34, gelyk UWEd. verkeerclelyk fchryft; deeze rekening meene ik volkomen goed te kunnen maaken,
zelfs ook tegen SUSMILCH , die 't getal der Menfchen in
de Steden voor ieder huisgezin berekent op 4i perfoonen. Heer was immers niet altoos even naauwIceurig in de tafelen, welke by gebruikte; gelyk UWEd.
op verfcheiden plaatzen in STRUIK zult kunnen zien : doch
laaten die tafelen over 't algemeen • waar zyn , zy konnen
echter geenzins op ons land worden toegepast, gelyk uit
het volgende zal blyken. Om myne rekening goed te
maaken , beboeve ik my geenzins op Franeker te beroepen , maar neeme het voorbeeld van bet veel grooter
Haarlem, het welk, zo naby aan Arnflerdanz gelegen, by
nitileekeileid tot eene vergelyking dient. In deeze Stad
en derzelver Vryheid warden in 't jaar 1748 gevonden
7472 huisgezinnen, bevattende, met de Weeskinderen , en
de bewooners der Godshuizen , daarby gerekend , ongeveer 26,800 Menfchen, of, in to huisgezinnen, 36 perfoohen , het welk met myne rekening genoegzaam overeenIn
komt (i).
Nadere
ontciekkingen
van
den
fiaat
des
Menfehelykm
(i)
geil4chts, p.
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In het jaar 1744 gerchiedde 'or cone algemeene volkstelling in Vriesland , en men be yond, dat 'er waren 36,947
huisgezinnen, die met elkanderen, alle infolvente en gealimentecrde perfoonen daar by gerekend zynde, zo dat
niemand werdt vergeeten , bevatten 135,133 zielen; het
welk door elkanderen gerekend, op ieder huisgezin geeft
31. loch beds .nanmerkenswaardig, dan de dric landkwartieren zamen hadden 94,327 perfoonen verdeeld in
0,4,667 buisgeziwen, bet Welk ten naasten by voor ieder
huisgezin maakt 3 perfoonen: doch Leeuwarden alleen
geuomen had 13,462 perfoonen, verdeeld in 4,09o. huisf:ezinrven, bet welk naauwlyks 3} perfoonen voor ieder
huisgezin geeft.
Uit de gemelde telling van Vriesland, volgt clerhalven,
dat 'er in de Steden mcrkclyk minder kinderen gebooren
warden , dan ten platten lande, en dat ik this ,'t getal der
imisgezinnen van Andlerdam met 3+ vermenigvuldigende,
het getal der .Inwooners niet to klein bob gefleld. Vooral
daar, in de telling van Haarlem, oak het aanzienlyk
getal der huisgezinnen, in de Vrylieid dier Stad woonende,
is merle . gerekend, Voorts volt aan te merken , dat, iii
de tellingen van Haarlem en Vriesland , de infolvente en
gealimenteerde pertbonen zyn mede gerekend en over de
'
buisgezinnen verdeeld , wells Petal men in deeadsbuizen
der Stad Amfierdam, naar cvenredigheid van de grootte
dier Stad gevolgelyk niet grooter kan rekenen, aangezien
het algemeen grooter vetmogen der Inwooneren , en de meerdere middelen am zyn beflaan to bekomen.
Ondertusfchen beeft U\VEd. noch cone tot bier toe onbeantr,voarde uitvlucht; te weeten , dat 'er jaarlyks in den
Zomer veele Vrcemdclingen to Amfterdam komen, die met
denWinter weder vertrekken , en van welke doorgaans aldaar
nit de 5o een overlydt, waar door de lyst der fterfgevallen
haven bet waar g,etal der geftorvene Inwooners vermeerderd werdt. loch hasten die Vreemdelingen Bens ro,aoo
zyn, 't geen al eon groat aantal is, zo maakt dit noch
maar Soo perfoonen , 't welk de flerfcedulle niet veel verandert. Vooral daar UkVEd. bier teeen ook moet rekenen, dat veele Avilierdamfehe Inwooners , jaarlyks, wegens
hunne affaires, wyd en zyd reizende, voor een gedeelte
ook buiten de Stad ilerven : om nu niet te fpreeken van het
,root aantal der aanzieniyke lieden, die met hunne huisgezinnen en dienstbooden jaarlyks naar hunne buitenplaatzen
Ea
gaan,
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gaan , van welke dan ook zekerlyk veele ftgvpit, die niet
op de doodlysten der , Stad komen.
1k mean cierhalven Corn van UWEd. berekening of te ftappen) genoegzaam beweezen te hebben , dat 'er , door elkanderenjaarlyks een van de'negentien perfoonen te Amfterda 117erft: en slat dus deeze Stad veal ongezonder is dan
Haarlem , alwaar , volgens STRUIK jaarlyks mar een
van de 24 , overiydt. Dan ik verwonder my ton hoogften , dat UWEd. niet gezien heefi in 't. werk des Heeroil VAN DEN BOSCI-I (k), dat, volgens het oordeel veeler
kundige lieden , de Heer STRUIK de evenredigheid der
fiervende tot die geese welke in 't leaven blyven, tegroot
heeft gernaakr. fa dat men de fterfgevallen te Haarlem
door eikanderen jaarlyks op Soo moet rekenen , in Welk geval 'er ongeveer maar een van de 33 aldaar znu overlyden.
Indian deeze berekening (leek kan houden, hoe, diep verzinkt dan UWEd. voorgewende gezondheid van Amfterdam „
beneden die van Haarlem, en een oneindig .getal van andere plaatzen.
Edoch, zo men myne bereken
ing- aanneemt , is het clan
noch wel zeker , dat de menigvuldigheid der fterfgevallen aan
den damp der bedorven wateren moet worden toegefchreeven ? UWEd. outkent dit op p. 531 dewyl 'er in groote
Steden veele oorzaakeu -der ziekten en des doods zyn ,
hen byzonder eigen. Doch ik meek Been de mina zwaarigheid , om deeze vraag ilellig te beantwoorden , en
nochmaaals te zeggen, dat de heweezene meerdere fterfte
te Amfterdam'haaren oorfprong aan de dampen des bedorven waters verfchuldigd is. Om deeze myne flelling goed
te maaken , zal ik my alleen berocpen op de fraaije
van den H. Gel. en Gefir. Heer P.
CAMPER over de fterfte te Harlir Gen, enz. (1) in welke
Z. W. Ed. meldt , dat de evenrediglieid der leevende in
Frankryk ook zelfs voor Parys, door den Heer DE EDF-,
FON tot de flervende is berekend. , als 35 tot 1, terwyl
de Heer PETTY dezelfde voor Loden berekent , als
so tot 1. Edoch Parys en Londen zyn beide veel yolkryker dan A71!/er dant , zo dat in dezelve de algemeene
oorzaaken , van meerdere fterfgevallen in de groote Steden,
noch veel meer pleats moeten hebben, dan in de laatstge(k) L. c. p. 46 en 47.

(1) dig. Vad. Letteroef. IV. Dee!. Mengclw. p. 228.
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gemelde Stad. iSterft 'er derhalven een van de 19 teAnzflerdam , terwyl 'er te Parys en Londen, maar een uit de 35
of 3o het leeven laat, zo geen reden van twyffelen ,
of die aanmerklyk meerdere flerfte moet meerendeels worden toegefchreeven aan den ongezonden dampkring, feeds
bezwangerd met de uitwaasfemingen van rottend water.
doorgaans nicer 1Vienfchen in Bloeimaand , dan
Dat
in de Herfstmaanden , te Arnfterdam flerven , kan wel
waar zyn, zonder myne bewysredenen daar lets door
lyden. Het rottig beginzel brengt immers niet alleen tot
bederf neigende Herfstziekten voort , maar ondermynt ook
de oorfpronklyte- bronnen .der leevenskragten , en maakt de
liehaamen dus ongefehikt, om de geduurige veranderlykheid des weders in 't Voorjaar te verdnagen, 't welk noodzaakelyk veele Catarrhale ziekten in dien tyd moet veroorzaaken; die, vooral in zwakke en bejaarde perfoonen,
dikwerf doodelyk worden.
Het geed UWEd. felt aangaande de meerdere hardnekkige KoOrtzen iu de lleverwyk , en de menigvuldigheid
derzclve te Leiden, Delft , euz. is niets minder dan voldoende. met genoegzaame naauwkeurigheid gemaakte
telling en vergelyking van veeljaarige doodlysten zou
eeniglyk ons gefchil kunnen beflisfen.
Gaarne wil ik inmiddels bekennen dat de kwaade uitwaasfemingen der ttinkende Anzflerdankfche Gragten geenzins van zulk eene nadeelige uitwerking zyn , dan men
billyk van genoemde dampen ,in het afgetrokken berchonwd,
zou mogen verwagten , dan dit verfchynzel laat zic'h gemakkelyk oplosfen uit de drie volgende redenen.
1. .De aanmerkelyke luwheid, aan alle groote Steden eigen , en door my, ten opzicht van Londen, op P . 442
myner aanmerkingen , zo klaar betoogd, vermindert onbedenklyk veel de nadeelen der geduurige wisfelvalligheden
des weders , die de vrye uitwaasfeming in wanorder brengen , en bier door de meeste ziekten veroorzaaken , Welke
eenvoudige verklaaring dit verfchynzel (myns. bedunkens)
veel beter opheldert, dan eene geleerder doch zeer verre
boezochte te huip roeping der eigenfchappen van phlogistique Incht. 'MEd. is , aangaande bet nut eener luwe
luck , het met my eens , op p. 540; al-waar ik vinde: De waar 72eeming van FOTHERCILL bewyst immers dat de lawkeid in
de Steden voordeelig is. Doch dit leezende, fond ik niet

weinig verwondcrd , hoe UWEd. van dezelfde waarneeming. des Heeren roTuERGILL's op p, 529 fpreekende, en
den
E
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den toefland der Land- en Stadlieden vettelykencler wy.
7,e voordellende , zich dus beeft kunnen nitdrukken. ---

Bat de leevenswyze der lantsrgenoemde veel weeker en La;
Zits- reel gefehikter maakt ,tot Ziekten, welke gefthiktheid
door de ?mei-dere luwte der lucht in de Steden noch hero-derd word. Zo ilt dit wel begrype, !telt UWEd. op de
eene plaats, dat de luwheid in de Steden voordeclig is,
en op de andere, dat dezelve de Steden gefchikt Tnaakt
tot ziekten.
2. De voortreffielyke wyze, op welke de grondflogen
tier huizen te , uit besten ffeen en met goede
kalk en cement, geinetzeld worden. UWEd. „die de be,
rekening des fleeren CAMPER , omtrent de betreltkelyke•
gezondheid van Harlingen, Franker, enz. aanneemt, zal
met my moeten bekennen , dat de laatstgemelde plaats
veel gezonder is dan Amfierdam. imnicidels zyn ons
de rneeste huizen veel vochtiger,, wegens het gebrekkig
metzclwerk der grondilagen , en ,zoinmige onzcr Apothekers
kunnen daarom de bederf onderhevige Waeren naauweiyks
zo veele weeken , els de ilinjlerdainfche maancien , good
bonder]. De tiler door gebooren atgemeene droogte der
dlnifierdanifche huizen is inmiddels een voordeel , 't well,
vorr een. aanmerklyk gedeelte tegen de nadeelen des dinkenden waters /tan 'opweegen; doch' deszelfs vercierfiely,
ke aard, op zich zelven befehouwd, blyft daarom onveranderd.
3. De gewoonte aan een jaarlyks wederkeerenden flank,
wear door deszelfs nadeelige uitwerkzels zeer veel verkleind worden ; .doch een vergif, aan veelen door gewoonte byna onfchadclyk , houdt daarom Diet op, eon vergif
te zyn.
Doch laaten wy nu eons van Amfierdans naar Harlingen. en Franeker overfIeeken , en zien, wie van ons bei4
den de daaromtrent aangehardde waarneerningen des Heeren CAMPER bet best both uitgelegd. Harlingen zegt
U\kTEd. (712) ]igt aan Zee, heeft , geen bosfchen, gear
luwte, fchraile Noorde wincien, en z . Dezelfde zaaken pasfen ook op Oostende en Westkoppel , en voornaamlyk op
Schepen , die in voile Zee - zyn; doch ik heb reeds beweczen , dat de voornocInde plaatzen zeer gezond zyn ,
en dat eene ruime Zeelucht, bet overige gelyk gefield
zynde , gezonder is , dan de lucht van nicest alle plaatzen
aan
(*; L. c. r. 531.
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*an den wit. Bygevolz vervalt deeze redeneering van
UWEd. tot Diets.
Het is mogelyk , dat het tq Harlingen, met fpoedige ver2.ndering der winclen , iets kouder zy, dan te Franeker of
Leeuwarden; doch ik kan UWEd.. verzekeren , dat dit
onderfcheid te gering is, orn• .hier aanmerking te komen; voorts is de luwte te Franeker ,, en zeits te Leenvarden, niet grooter dan te Harlingen; en zo men de
weinige plaatzen uitzondert , alwaar de fpatting des Zeewaters den groey belet , kan men te Harlingen even gemakkelyk boomen kweeken, als te Franeker en Leeuwarden: zynde dit op plaatzen ,die niet door l'wizen, wallen
of beininge-n, befchnt worden , in den omtrek dier beide Ste..
den even bezwaarlyk, als omtrent Harlingen. Indien bet
ook zo ongezond is , als UWEd. voorgeeft, van zich by
Aanhoucienheid aan guure en koude Zeewinden te zien
blootgefteld, zo neeme ik de vryheid van te vraagen, waarom dan jaarlyks onze Zeelieden , die een allerguurften tocht
naar Greenland of Straat-Davis doen, zo fled;
en vet wederkeeren; terwyl zy, die van bet luwe en zo
zeer met phlogiston gezegende B -tavia of SUrinaanze te rug
keeren, meestal met groot verlies van y olk , en voorts
bleek , zwalt en vermagerd verfebynen?
't Geen UWEd. voorgeeft, aangaande de meerdere vochtigheid der huizen te Harlingen , boven die van Franeker en
Leeuwarden, is ook geheel ongegrond, ftrydig tegen de
ondervinding, en onmogelyk. Harlingen legt immers op een
fchoonen vasten grout' oneerendeels van Brie tot zes of zey en voeten hooger dan Franeker, Voorts heeft deeze Stad,
door haare fluizen, eene zeer uitwatering naar Zee,
zo dat het binnenwater, ten tyde van ftroomen, bier doorgaans laager is, dan te Franeker. Leeuwarden was
noch voor korte jaaren 't meest met het binnenwater vericiten , en is dos de vochtigfte deezer drie Steden; hoewel
dit gebrek thans, door het flatten der Dokkumer laagvaart,
veel is verbeterd. Waarom ik op nieuws befluite, dat het
merkelyk verfchil in de gezondheid der inwooners deezer
drie plaatzen, meerendeels, aan 't door my betoogde onderfcheid des waters, moat worden toegefchreeven.
Inundatien zegt U\VEd. Z. Gel. (n) maaken dikwils
Rotziekten, wider anderen door de Iucht te vervullen met
arfenicaale dampen. Maar zouden de ftinkende, en de
me-

(n) L. c.

p.

533.
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et aaten be 11 aande , uitwaasfemingen derAnz relawfclie Burg.,
Waller ook niet zodanige dampen kunnen bevatten ,en daar.
door veal nadeel toehrengen? .'t Komt nty niet omnogelyk
voor. De verdere redeneeringen van UWEd. fchynen my
veel minder gegrand: doch om alles klaar voor te ftellen,
deeze floffe in cirie deelen fcheiden en eerst over
Vuchtfche moerasfen, dap over Batavia, en eindelyk
over Philip'ine handelen.
Aangaande de VischtfGhe moerasfen , heb ik in myne aanverkingen p. 448 aangetekend , dat de Hollanders, verder
tian de Engelfchen van cre moerasfen gelegerd zynde , ge2ond bleeven , terwyl de laatfle, door de' nabyheid der ftintende dampen, veel hadden -te /yden , uitgezonderd een
:,regiment op een hooger zandgrond, een halve myl van
de moerasfen geleegerd , te Helvoet. De Ho'llanders lager
niet hooger, dan de Engelfchen , doclr alleen iets verder
van de moerasfen, en hadden eene vryer dooritraaling van
incht, zo dat men hunnen beteren toeltand nict aan den
droogeren grond, maar alleen aan 't verflaauwde vertuogen
der ititwaasfemende rottige `dampen toefchryven. 't
Ceval te Helvoet, was het zelfde: "een halve myl afflands
_an voorzeker in den dampkringo. een aanmerkenswaardig
endericheid maken , ten opzichte van zwaare moerasti,
ge dampen , die zich niet wel verre verfpreiden kunnen,
veel van hun vermogen te verliezen. Want 't onderfcheid
de: hoogte des terreins was zo groot niet, dat het ten opfjclite der vochtigheid des dampkrings een aan-merkenswaar,
tig onderfcheid kon tnaaken. Ten miniten , by nadere leezing
wind ik by PRINGLE daaromtrent alleen fituated fomewhat
higher, Zo dat UWEd. nit/egging deezer verfchynzels niet
deer gegrond fchynt te zyn , die daarenboven van zelven
vervalt, door 't green by my -op E. 44 8 te vinden is aan,
gaande 's Hertogenbosch ; daar had UWEd. immers kun.
leezen, dat, zo lang alles onder water werdt gehou,.
aan , en dus de grand als doorwaterd zynde , ongemeen
yeele vochtige uitwaasfemingen moest geeven , niet buitengewoon veel ziekten gevonden werden; doch dat, toes
Tun, in 1748, in aanmerking des naby zynden Vreedes,
de moerasfen aftapte, dezelve gruwelyk begondeu te
ken :„ eit eene aanmerklyk aantal Van allerhande.rottige
ziekten op volgde , tot een blykbaar bewys, dat de enkel
waterige dampen der Ondergeloopene landeryen weinig na,
&V, aanbragten; terwyl zich de zaaden veeler verderfelyke,
glonmo verfpTeidkn o zo ras
boven homende
Tri
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umerasfige grond, door de zonneflraalen warm gemaakt5
den dampkring met zyne itinkende uitwaasfemingen kon
vergiftigen.
Dan , het verveelt my, linger te blyven Haan by lets,
welk aanieder onpartydigen beoordeelaar zonneklaar moet blyken, en . ga hierom over tot het geval van Batavia, 't
welk :.door MEd. geheel en al in een verkeerd licht
voorgefleld is. UWEd. Z. G. geeft voor, dat de rivier,
by haare uitwatering in Zee, opgeflopt zynde, het water,
daar door opgehouden, den grond heeft doorvochtigd, en
dus een vermeerdering van waterige dampen veroorzaakt
die de huizen vOchtiger hebben doen worden: zo dat de
nit cene vermeermeerdere ziekten en Iterfgevallen,
cluing van vocht in de huizen en lucht , hunnen oorfprong
zouden Irrygen. Dan deeze geheele opgave ftrydt tegen
de zekerite berichten, gelyk cell ieder die NTALENTyN
andere kundige Schryvers , over de Oofieriche zaaken , geieezen heeft , zal-moeten bekenuen.
Nergens kan tueu cuidertusfchen omtrent deeze zaak beter onderricht bekomen, dan nit de fraaije Verhancicling
over de ziekten der Odtirtctifche Zeelieden, door den Heer
J. F. MULLER , Burger te Ainfter dam , gefchreeven (o); van
dezeive bad ik reeds in 't opftellen myner aanmerkingen,
t 5 en zal 'ex nu nochmaals gebruik van maagebruik uemall-t
ken. Z. W. Ed, zegt dan, dat by, naauwkcurig verneemende naar de oorzaaken der groote flerfte te Batavia,
van des kundigen heeft vernoomen: „ slat zedert eenige
„ jaaren veel minder bovenwater door de rivier was ko5., men afzakken, waar door niet alleen alle grafter, maar
55 ook de rivieren , die door de Stad loopen , geduurende
,, do zes of zeven drooge maanden, doorgaans zo verre
5, opdroogden, dat de modder boven het water nitflak."
Deeze myne Belling wordt ook bcvestigd door
het getuigenis van een Heer, die zeven acbtereenvolgencle jaaren to Batavia opiettend heeft, waargenonien 5
dat de ziekte en fterfte in de vyf regenmaanden daar
ter plaatze doorgaans minder zyn, dan in de zeven droo,
ge maanden.

Hoeveel verfchilt dit van nwe voorgewende opflopping
der rivier , en de daar door veroorzaakte inzuiging des waongeluk
ters ! Gebrek aan water is daarentegeu alleen
van
n
(e) Verhand. van 't Bat aafsch Genootfehap
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van Batavia: de redenen hier van zyn ook zeer bekend ,
als naamelyk beftaande in eene vernieling en. afleiding van
een gedeelte der bronnen, uit welke , de rivier ontfpringt ,
door herhaalde aardbeevingen en maortingen van bergen
by welke hoofdreden zich noch voegt de afleiding van
veel water door de Fabryked en Buitenplaatzen. De zuivere waterdamp en voorgewende vdthtigheid der huizen
van Batavia is derhalven niet de .reden der ongezondheid
deezer Stad , maar alleen de flinkende en bedorven damp;
die uit den moerasfigen grond der graften opryst , en wel
voornaamlyk nit het moerastig Voorland, ter wederzyde van
den haven, welke den dampkring vergiftigt.
Het Voorland voor,Batalia is zyn' oorfprong meerendeels
verfchuldigd aan den belemmerden loop der rivier, by
gebrek van genoegzaam bovenwater,, en de daar uit voortvloeijende bezakking der flykdeelen. Inmiddels is de rivier
by haaren mond geenzins verdopt , dewyl bier voor,, door
de lengte der haven , welke men fleeds zuiver houdt, gezorgd.
wordt. De rivier loopt, in tegendeel, naar evenredigheid
haars bovenwnters , in de drooge maanden , veel te fnel
naar Zee, waar door de moerasfige grond boven komt
die door zyn verderifelyken damp ollerieye ziekten veroorzaakt. Dezelve openbaaren zich bet incest non de bank ,
of liever 't moerasfig Voorland, dewyl deeze flinkende nitwaasfemingen door de Zeewinden Stadwaards worden ingedreeven , en dus , natuurlyker wyze , gelyk een ieder nit
den platten grond van Batavia zien kan , veel meer kwaad
moeten docn aan 't Waterkasteel , 't Vierkant , de Rot.
terdamfche poort, enz. dan aan de landwaards geleegene
.iVieupoort. Deeze poort ligt ondertusfchen niets hooger,,
en is veel meer aan den flilftand der lucht door 't geboomte , enz. onderhevig , dan de eerstgenoemde plaatzen ; zo
dat alle UWEd. uitleggingen nit den ftilffand der lucht,
de meerdere vochtigheid , enz. afgeleid, bier niets ter zaaIce kunnen doen , en van zelven vervallen.
Het fchynt , dat UWEd. geene regelrechte wederlegging
tegen het voorbeeld van Philippine , 't welk in myne aanmerkingen p. 449 geleezen words, heeft kunnen vinden ;
bier was dan derhalven niets over, dan tot de fuperfaturatie der lucht, door phlogist.-n en rottende dampen, zyn toevlucht te neemen , en dit is buiten twyfrel de reden geweest , van UWEd. aanmerkingen over gephlogisticeertle
en brandbaare lucht , in UWEd. Brief van p. 534 tot 542 te
vinden. Dezelve zyu inderdaad fraai , en nit eene reeks van
bp:.
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besta . Schryvers by een verzameld; doch daarentegen gleerendeels , zo ik my niet bedriege , geheel Met op ons gcval
toepasfelyk. Alit proeven immers , bier door UWEd. aangehaald, hebben haare betrekking tot de hint, in zo verre zy • tot de ademhaaling diem, G-aarne geloove ik , dat
volkOmen gedephlogisticeerde bat zo gelcbilct niet is tot
de atTembaaling, clan lets minder znivere ; dat onzaivere
lucht tot de ademhaaling dienen kan , zo lang zy niet met
phlogiston is gefatureerd , en honderd diergelyke fraaije zaaken nicer : doch bier nit, dat de dampen, met de lucht
vereenigd , eene naauwe betrekking tot de ademhaaling hobben , volgt niet, dat zy ook geese betrekking bebben tot
alidere deelen en werltingen des lichaau3s. Gnarne bekenne
ik ten minflen , dat ik ,in 't opllellen myner aanmerkingen,
nict tens om de theorie der ademhaaling gedagt nebbe;
dewyl ik dezelve 'gelacel buiten myn plan rekende; daarentegen dart ik over de nadeelen der rottende waterers
en 1h:haat-nen (as. De verrotting vrwekt dampen, welke
die byzondere etn'edoor konst, onnavolgbaare combinatie
der elementen e bevatten , die wy rottig noemen ; deeze
deeltjes kunnen door de kwyl ingezwolgen worden , en
ook door de ,opflorpende "vaatjes der longen en des vas
in 't bloed komen. Doch bet is door proeven gebleeken ,
dat rottende deeltjes het bederf, tot 't welk onze lichaamen van zelven geneigd zyn, aanzetten , gelyk de gisten,
de deeltjes de gisting bevorderen. \Vaar nit noodzaaklyk
volgt, dat de dampen van moerasfen , flinkende waterer-,
enz. als zodanige opflurpbaare deeltjes bevattende, nadeelig moeten zyn , en Heeds gefchikt , om veelerlei ziekten
van con rottenden aard te verwekken , of ten minften eene
aanzienlyke plaats order dcrzelver afgelegene oorzaaken to
bekleeden.
De Superfaturatie der lucht met rottige dampen, door
UWEd. to Philippine onderfleld , was voorts onmogelyk : de
dampen werden irnmers daar alleen verhinderd door eene
dubbele ry hooge boomen ,'t geen wel een kleinen ftilftand,
(loch geenszins een zodanigen lion maaken , welke in flan
was, den dampkring derwyze te verzaadigen , dat dezelve
niet nicer ter ademhaaling zou kunnen dienen. 001( zonden , zo 'er lets dergelyks had plaats gebad , de Soldaaten
in de hewuste Caferne geftikt zyn , of ten minflen door
borstkwaalen aangedaan zyn geworden; doch hiervan leeze
ik niets , maar alleen van Galziekten. By gevolg was 'er
in deeze lucht geese zodanige tot de ademhaaling ongefebik-
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fehikte Superfaturatie , en dewyl UWEd. • met my derzel,
ver fchadelyken aard erkemi heat , zal UWEd. nu ook
moeten bekennen, fiat de dampen van ginkend en moerasfig water op zich zelven berchouwd , en zonder dat de
bewuste Superfaturatie plaats heeft, nadeelig zyn.
Met UWEd. befluit op p. 540: Dat de lucht, met phlogistique deelen bezwangerd , heilzaailyzy. voor 't leeven• der
Dieren, kan ik my ook zeer . Awl vereenigen; zo men 'er
maar byvoege, op voorwaarde, dat zulk phlrgiston geene
byzondere eigenfchappen bezitte , die ons nadeelig zyn.
UWEd. fpreekt altdos van het phlogiston in 't algemeen,
en alleen ten opzichte der ademhaaling, zondcr eenigzins
te letten op de uldeelige nitwerkzeis , welke dit beginzel,met vlugge zoutdceltjes vereenigd, aan andere deelen des
lichaams, en vooral aan onze vIoeifloffen , •doen kan. Is
derhalven dit phlogiston nit bet groeijend ryk_, en met
zuurachtige bederfweerende deelties ten naanwflen vereenigd; zo erkenne ik gaarne , dat wy niets , dan alles goeds,
van eene lucht , die met zodanige cieeltjes bezwangerd
is-, te wachten hebben. D6ch is daarentegen het phlogiston met vlugge zoutdceltjes van een loogachtigen aard zo,
danig vereenigd , dat het de, • natuur der verrotting heeft
aangenoomen; dan houde ik my verzckerd , dat wy niets
dan nadeel van hetzeive in de lucht hebben to wagten.;
dewyl het voorzeker door de doorzwelging of inhalatie in
ons bloed zal komen, en 't zelve bedorven.
Indien de Inwooners van Harlingen meer phlogiston inademden , zouden zy, volgens UWEd. gedagten, gezondet
•zyn. Doch hoe leeft men dan gezond to Oostende ,Westk4pel, en op de ruitne Zee. De fchrandere VAN DEN HEUVEL klaagt met recht in zyne fraaije Prysverhandeling
over 't verbeteren des Koophandels, dat verfcheide Engelfche en Franfche reizigers rondom de Waereld „ den
„ halven aardkloot in onbekende wateren , zonder ee,
„ nige Ziekte , afgezeild hcbbende , zo ras. niet op
„ Batavia zyn aangekomen, of zy hebben aanflonds do
ae nitwerkingen eens bedorven dampkrings op
1) droevi
eene flertelyke wyze moeten ontwaar wordcn." Deeze
lieden leefden derhalven zeer gezond in een enkel warerigen dampkring, byna zonder phlogiston, en werden ziek,
zo ras zy eene, door UWEd. zo hoog gepreezene, phlogistique lucht mogten genieten. Ik durve UWEd. , eindelyk , verzekeren , dat de Harlingers geen gebrek aaa
riekend phlogistoe hebben; tnaat dat zy gaarne een.
go c:c3
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goed deel van deeze zouden misfela die in heete
zomers , uit het ziltig , bedorven en flilftaanci water lumner
binnengraften,Opryst , en den dampkring vergiftigt.
Waarom de ftinkende dampen te AmIter dam minder hinderen, dan men met reden zou verwagten, is reeds boven :aangeweizen ; doch ik moet lets nanmerken omtrent
Nymegen in Gelderla:."1 , wells ziekten UWEd. kwaadaardiger noemt , dan de Amflerdamiche , fchoon de dampkring
op de eerstgenoemde plaats veel zuiverder is. Over deeze
ftoffe verdient geleezen te worden de Geleerde en Beroemde Arts M. DE MAN in zyn keurig werkje over de Rotziekten, in 't welk men micidagklaar,beweezen vindt , dat
te ymegen , hoe gezond ook in zyn_ aard gelegen , verfeheide oorzaaken zamenloopen , die erne groote menigte
flinkende en 't bederf bevorderende dampen in de lucht
vergaderen. Dat ituniddels 't meerendeel dier ziekten,
welke Arynv gen jaaren lang gekweld hebben, toevalli g geweest , en denkelyk nit herbaalde -befmettingen ontftaan
zyn , getuigen,- , de' berichten van 't anders alom zo floodlottig jaar 1779 ,- in 't weik , de kinderziekte uitgezonderd,
byna geene zwaare ziekten in die Stad zyn waargenoomen (p).
Rottende Dampen op zich zelven befehouwd , zyn voor' oorzaaken van kwaadaardige Ziekz e ker geene voldoende
ten , doch alleen aanleidende, die weinig uitwerking doen
zo zy niet door hitte worden geholpen. Hierom heeFt
men , in lime moerasfige landen , deeze Ziekten bet gebeele jaar door te vreezen , terwyl zy ons , doorgaans , alleen op eene algemeene wyze, bezoeken , in een warmen
Nazotner. Dat 'er derhalven geen geregeld verband zy,
tuskhen zulke Dampen en de Ziekten op zich zelven befcbouwd , met achterlaating van de gefieldheid des wears,
is niet vreemd „en de gevolgen, daar uit getrokken , doen
niets ter zaake. • Op dezelfde wyze is de Waarneeming
van UWEd. over de Sink op de NieuweMarkt , van geen
ecevolg , dewyl 'er niets gemeld worth van den tyd des
;cars , en deszelfs genmatigdheid van hitte of koude. Zomwylen openbaaren zich de rneeste gal- of rotachtige Ziekten wel bet menigvuldigst , na dat de hitte der lucht,
en de flank der wateren, reeds veel verminderd is, doch
(lit ,bewyst niet tot derzelver voordeel; de voorbefchikkende oorzaaken der Ziekten hebben eenigen tyd noodig,
om
(p) Geneesk. Cerrrsp. I ftuk , p. 331.
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om eene -met hen overeenkomende verandeing in 't biota
te maakew, en toonen,in 't geval van Epidemique Herfstz
ziekten, dan eerst haare tegenwoordigheid,--wanneer,zich
by dezelve tot eerie toevallige of naaste oorzaak voegt
verhindering der nitwaasfetning, door de koele Avoild- -en.
.1\lorgenluchten Voortgebragt, Wanneer , ondertusfchew,de oorzaaken van genoemde Ziekten zeer werkzaarn
zyn, zo heeft UWEd. bepaaling geen plaats, dewyl
clan, gelyk bekend is , reeds in' 'r laatst van Hooitnaand,
of in 't begin van Oogstmaand, beginnen om te gaan.
UWEd. zeer Gel. befluit op p. 543. nit het verhandel-,
de , en zoekt het 2idaar noch nader te bevestigen, dat
Anfierdanz eene, der gezondfle Steden van ons Land zou
zyn. Edoch , ik ^ merke bier op aan , dat 'er , volgens,
UWEd. rekening , in die Stad,jaarlyks den van de o5 of
26 fterft , terwyl 'er te Franeker,, Leeuwarden, enz..maar;,.
an van de 35 en 38 overlydt : waar uit ik befluite, dat
deeze plaatzen Anifterdam verre in geiondheid overtreffen ; vooral, zo men • myne reltening, zoik meene, zeer gegrond.AS, ftelt, dar per iii de• laatEte.
Stad, 66n van de 19 of 2o jaarlyks flerft.
Het eerfle gedeelte des verfchils dos afgedaan zynde
gaan ik nu over ,tot bet tweede, door UWEd. zeer
op p. 444 en 445 verhandeld, en een onderzoek bevat-.
tende, in hoe verre eene met ftinkende dampen helaadene
lucht voordeelig kan zyn. 't Geen UWEd. ten dies einde
te bcrde brengt , aangaande het nut der Amilerdamfehe
Iucht in Astlinzata , en verfcheidene andere Borstziekten,
kan ik volkomen toeflemmen, zonder myne aangenomeiic
dciikbeelden eenigzins te veranderen. Eene luwe damp
kring, behaden met veelerleie phlogistique dampen . , kan
voorzeker van dienst zyn in de gemelde kwaalen , die
doorgaans haaren oorfprong neemen uit eene te groote
fpannenheid en gevoeligheid der longevezelen. Doch dit
belet niet, dat het rottend beginzel aan ons lichaam, opandere wyzen , zeer nadeelig kan zyn.
Op dezclfde wyze kan een dampkring, met veele vette
uitwaasfemingen verzadigd, zomwylen de fyne vergiften,
die den Rooden Loop, enz. veroorzaaken , in zich bezwagtelen , en dezelve op anderzins ongezonde plaatzen , vooral zo 'er gelyktydig geene groote hitte plants heeft, minder geweldig rnaaken; doch dit bewyst niets omtrent de
remitteerende galachtige Ziekten, die ook dikwerf in Rothoortzen, overgaan, hoewel in hun aard gehcel onderfcheiden van de zodanige, die nit eels Avezentlyk finetgif
ftaan.
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ltaan. Iets di&rgelyks heeft men by ons waargenomen , in
de befmettelyke Vlekkoorts van 1765 , welke zich diestyds met fchraale N. Weste winden verhefte , en afnam
zo ras 'er zoele Z. Weste winden begonnen te waajen.
De Stad Mien heeft eene zeer ongezonde ligging ;• en
aldaar heerscht, geduurende den Zomer,, eene tteedscluurende ph/ogistique en ilinkende damp (q), waar door, jaar/yks, gewoonlyk twee derde deelen der Inwooners door
hardnekkige galziekten worden aangetast. Inmiddels tiara
men daar in 1779 maar enkele Roode Loopen waar , die
geheel niet befmettelyk waren. Dat dit ondertusfchen
ook niet algemeen waar zy,, heeft .de droevige ondervinding in 1779 te Harlingen geleerd , toen de uitgedroogde
graften cen geweldigen flank uitgaven , terwyl de Roode
Loop eene zwaare ffagting maakte.
Het woeden deezer Ziekte , in Gelderland en Orerysfel „ in
1779 , kan ondertusfchen geenzins aan de natuurlyke
inentsgeffeldheid geweeten worden: Zy werdt daar hunters gebragt • door de befmetting,'welke de Bedevaartgangers , naar de Lieve Vronwe .van ISEVELAAR , van daar
utedegevoerd hadden (r).
Het branden van groote vuuren , waar door de lucht
met phlogiston bezwangerd werdt , is voorzeker van nut
geweest , tot het afwenden van befmettelyke kwaalen en
1;waadaardige Ziekten , zo door beweeging in de fliltlaande lucht te veroorzaaken , als door het vergif met het
phlrgiston , en den 'damp van harstige en bederfi,veerende
!mitten, te vereenigen. De gemeene harstryke houten nit
bet geflagt der pynboomen , het Jenever- en Aloehout , en
diergelyke zaaken , zyn ,ten dien einde , zeer nuttig. Doch
geenzins zou men , met dat oogmerk, durven aanraaden,
den damp van moerastig water, welke voorzeker phlogiston
bevat , doch op zodanig eene wyze met viugge loogzouten verbonden , dat het de neiging tot verrotting bevordert. De genoemde houten in de kamer van iemand , die
door eene rottige Ziekte aangetast wordt, gebrand zynde,
kunnen niet dan voordeel doen : doch zou bier elan nit
volgen , dat de uitwaasfemingen van een rottend kreng,
of van eene tob met ftitikend water, dewy! deeze beide ook
phlogiston bevatten, insgelyks tot het zelfde oogmerk zouden
(q) Geneesk. Corresp. I. D. 2 fink-, p. 154.
(r) Geneesk. Corresp. I. D. I fink, p. 38.
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den kunnen dienen. Ilk twyfele niet, of UWEd. zal met
my bekennen, dat zodanig eene onderneeming gene groote
dwaasheid zou zyn.
Ondertusfchen heb ik de eere , van my, met hoogachting,
te noemen.
Wel Edele zeer Geleerde Heer.

UWEd. zeer O'el. Onderd. Dienaar,,
Franeker ,

A. Y P E Y.

den no Dec. 178e.
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HIS
M VAN DEN KOEKKOEK.
(Volgens den Hcer DE MONTBEILLARD Medefchryver
van den Heer DE BUFFON.)

Vlilts den tyct van A RISTOTELES heeft men, in 't alge
meen , gezegd , dat niernand het broeden van den
Koekkoek gezien hadt , men wist toen reeds, dat deeze
Vogel Been Nest vervaardigde; men wist dat by zyn Eyeren of zyn Ey , (want het is zeldzaam dat by 'er twee
op een en dezelfde pleats legge ,) plaatst in de Nester
Val andere Vogelen , als die van Bastaard Nagtegaalen ,
Groenelingen , Roodborstjes , Leeto p rikken, enz. dat by de
Eitjes , daar in vindende , dikwyls op eet, en een vreemde
de zorge overlaat om te broeden , de jongen te voeden
en op te kweeken : dat deeze zich getronwlyk van dit
werk kwyten , en met zo gelukkig eon nitflag, dat de
jongen zeer vet en een ftnaaklyk beetje worden (*) ; men
wist dat de Pluimadie zeer veel veranderde als zy tot volwasfenheid komen ; men wist eindelyk , dat de Koekkoeken zich beginnen te vertoonen , en zich laaten hooren in
vroegst van den Voortyd , dat zy by de aankomst een
zwakCO Men wil dat de, volwasCene in den Herfst Crnaaklyk
zyn ; doch men vindt Lander), waar men ze nog jong, noch
oud , noch vet, noch mayor, noch in den Zomer, noch in
den Winter, eet, dewyl men ze voor onreine en kwaadfpellende Vogels houdt anderen , in tegendeel, merken ze aan,
voor gelukipellende, en als Godrpraaken , welken zy, in verfcheide gelegenheden , raadpleegen : noch anderen hebben geloofd of widen diets maaken, dat de aarde onder den techter voet des geenen , die het eerfle roepen des Koekkoeks
hoort, een behoedmiddei is tegen Wizen en ongedierte.
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gwakke vlugt hebben, en , geduurende de Hondsdagen5
Zwygen : ook wilde men dat zekere zoort in de Nolen van
sntoeganglyke rotzen broedde (*).
Ziet daar de " voornaamile flukken van de Natuurlyke
Visiorie des Koekkoeks ; zy waren voor twee duizend jaa;-,
ren bekend , en volgende Eeuwen hebben 'er niets byge•
voegd: eenige zyn zelfs in vergetelnisfe geraakt , byzon
der het broeden in de klooven der Steenrotzen. Men
heeft zelfs bykans niets gevoegd by de Fabeltjes zints
den zelfden tyd, wegens deezen zonderlingen Vogel
verteld. Het valfche heeft zyne paalen zo wel als 't waa>.
re : beide waarheid en valschheid zyn welhaast uitgeput
ten opzigte van een voorwerp van eenige vermaardheid
waar aan men zieh gevolglyk veel laat gelegen leggen.
Het Volk vertelde , twintig Eeuwen geleden , gelyk het
nog vertelt, dat de Koekkpek niets anders is dan een van
gednante verwisfelde kleine Sperwer ; dat deeze gedaantven
wisfeling alle jaaren, op een bepaalden tyd , voorvalt; dat
de Koekkoek , als by in 't Voorjaar overkomt , op den rug
van een Wouw , of Kuikendief , zit , die hem (waarlyk
eene groote beleefdheid in zulk een Roofvo gel) deezen
dienst wel wil bewyzen om de zwakheid der vleugelen ;
dat by op de Planten een fpeekzel agterlaat , fchadelyk
voor dezelve , door de Infaten , welke 'er uit voortko,
men ; dat het Wyfle van den Koekkoek de zorgvuldigheid

hebbe , om in elk Nest , welke bet ontdekt , een Ey te leg.
gen , van dezelfde kleur als de Eitjes in dat Nest (t)
om daar door de Moeder te wisfer te bedriegen , dat dee.,
ze de Voedfter en Bezorgfter worth van den jongen Koek4
koek , en aan de bezorging daar van haare eigene jongen
op.
(*) Van deeze roort gewaagt AkISTOTELES. Zou dit de
Koekkoek van Andalufie , van BRISSON
en de groote
vlekte Koekkoek van EDwARns niet weezen ? Die, van Weiken laatstgemelde Schryver fpreekt , was in de rotzen , ont.:
fireeks Gibraltar, geciood , en dergelyken konden zich zeer wel
in Griekenland bevinden : devq1 de lu g tsgefieldheid orntrent
dezelfde is : of zouden 't ook Sperwers geweest zyn , door
de gelykheid der Pluirnad:e, voor Koekkoeken genomen ? want
het is bekend, dat de Sperwers in de klooven der rotzen nestelen.
(t) Hot Ev des Koekkoeks is veel grooter dan dat des .1V-(:gte
gaals-, min langwerpig ; Iigt grauw van kieur , en eenig-z-n
gevlekt.
V4 OEM,. MENG-ECM. NO. 2i
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opoffert , dewyl deezen 'er min bevallig uitzien C IO ;
als een regte fliefinoeder die verwaarloost, doodt, en den
jongen Koekkoek te eeten geeft: anderen veroncierftellen ,
dat het Wyfje van den Koekkoek wederkeert tot bet Nest,
waar in het gelegd heeft, en de eigenlyke Kinderen
van dat Huisgezin verjaagt of opeet, om het eigen jong
meer ruimte en gemak te geeven : nog anderen
dat de jonge Koekkoek zelve ze ten prooi maakt, of ten
mintlen llachtoffers doet worden van zyne vraatzugt; zich
alleen den voorraad,ten algemeenen dienfte gefchikt, toe.
eigenencle. ELIANUS verhaalt, dat de jonge Koekkoek zelve wel bemerkende dat hy een bastaard, of eel' Vreemdeling, is , en vreezende als zodanig te zullen behandeid
worden, uit hoofde van de kleur zyner pluimadie, wegvliegt , zo ras hy zyne vleugelen kan gebruiken, en zich
by zyne eigene Moeder vervoegt Zornmigen bewee
ren , to tegendeel , dat de Voedlter , zo ras zy aaii de
Vederen den Vreemdeling ontdekt , van 't voeden aflaat;
eindelyk gelooven veelen, dat de kweekeling, eer by wegvliegt , de kweekfter opeet; en men heeft den Koekkoek ten
zinnebeeld van Oudankbaarheid willen maakeu.,
Maar men moest hem geene misdaaden, riatuutlyk onmogelyk, ten laste gelegd hebben: 't is, in de daad, onmogelyk, dat een jonge Koekkoek, nauwlyks in that om alleen
te eeten , een Leeuwrik, een Bastaard Nagtegaal, enz.
zou verflinden ! 't Is waar, men zou , ten bewyze van die
mogelykheid, een geval kunnen byhrengen , verhaald door
geen minder Schryver dan . de Beer KLEIN, die, zestien
jaaren oud zynde, in de win zyns Vaders het Nestje vondt
van een Bastaard Nagtegaal , en in dat Nestje an grow:
Ey ontdekte, 't geen men veronderaelde het Ey eens K(ekkoeks te weezen: hy gaf den Koekkoek tyd om uit te komen , en zelfs om met vederen bedckt te worden: bier op
foot by bet Nestje en den Vogel in een kouwtje, 't zelvc
in den ruin laatende: eenige dagen char na g , vondt by den
Bastaard Nagtegaal tusfchen de tralien bekneld zitten met
zyn p als, terwyl de Koekkoek deszelfs kop in zyne keel
hadt
CO De Koekkoeken zien 'er afzigtig uit als zy eerst uitkomen,
en blyven eenige dagen in dicn Itaat.
(±) Men heeft cook beweerd, in een ander niterfie , en tegen
niie waarneemingen aanloopende, dat bet Wyfje van den Koekkoek, !mare eigene Eijeren verwaarloozende, vreemdc Eijeren

iiithroedt.
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hadt, en zo men zegt zou opgeeeten hebben door misvatting, denkende alleen het voedzel 't geen de Voedlier hem
aanbragt, en miskhien te naby, door te zwelgen. Dergelyk een voorval zal gelegenheid gegeeven hebben tot de
ilegtberugtheid des Koekkoeks : doch bet is eene onwaarheid , dat by gewoon is de Voedfler en het kroost der
"Voedfler op te filappen. Voor eerst heeft fchoon een
vry grooten, een zeer zwakken, bek: de Koekkoek van den
Beer KLEIN kan 'er ten voorbeelde van flrekken, als die
verflikt door den Kop des Bastaard Nagtegaals ,
welks beenderen by niet hack kunnen vermorfelen.
Ten anderen : dewyl de bewyzen , van het onmogelyke ontleend, dikwyls twyfelagtig en bykans altoos verdagt zyn by
kloeke verflanden , heb ik het {Ink door eene proeve willen
flaaven. Den zevenentwintigften Juny, een jongen Koekkoek van dat Jaar, die reeds negen duimen in de langte
haalde , met drie jonge kistaard Nagtegaaltjes, welke het
vierde vad hun vederen niet hadden , en nog niet alleen konden eeten, in een open korf gedaan hebbende , was het 'er
zo verre of dat de Koekkoek ze op at of dreigde, dat by
veel eer dankerkentenis fchcen te willen betoonen aan dat
Vogelgetlacht: by bet toe , dat de Jongen, die geheel geen
fchroom voor hem betoonden , onder zyne vleugelen kroopen , en zich daar als onder de moederlyke vierken verwarmden:terwyl, op dien eigen tyd, een jonge Steenuil van
dat jaar, die nog geen ander voedzel , dan 't geen men hem
gaf, genuttigd hadt , eel] vierde Bastard Nagtegaal, by
hem gezet, verfeheurde en binnen flingerde. 1k weet, dat
tenigen , om het zo veel mogelyk te verzagten , gezegd hebben, dat de Koekk(,eken aneen kleine Vogeltjes eeten die
eerst uitkomen en nag vederloos zyn: in de dead, deeze
kleine Schepzeltjes zyn, oni zo te fpreeken, weezens van
eene tusfcbenfoort tusfchen cut Ey en een Vogel, en kunnen gevolglyk geeeten warden door een Bier, 't welk de
gewoonte heeft van zich te voeden met gebroedde en ongebroedde Eijeren : dock dit ftuk , fchoon min onwaarfchynlyk , hebbe men voor geen waarbeid te laaten doorgaan , dan wanneer de waarneeming 'er het zegel aange
hangen hebbe.
Wat bet Speekzel des roekkoeks betreft, men weet dat
het niets anders is dan bet fchuim van bet bekleedzel eens
Krek , ls , onder den naam van Bedaude in Frankryk bekend.
't Is zeer mogelyk, dat men een Koekkoek dit bekleedzel in
het•fchnim heeft zien opzoeken, en geloofd dat dit een
F "
tot-
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uitwerpzel des Koekkoeks was; vervolgens heeft men gezien
dat 'er het een of auder Infect nit dit fchuim voortkwam,
en daar op het denkbeeld gegrond , dat uit het fpeekzel
des Koekkoeks plantbedervende Inleden gebooren wierden.
1k zal my niet ernflig ter nederzetten om de voorgewende jaarlykfche gedaantverwisfeling van den. Koekkoek
in een Sperwer te beltryden: deeze is eene ongerymdheid ,
nimmer geloofd door eenigen rechtfchaapen Natuurkenner,
en door eeingen hunner wedertegd. Ik zal alleen aanmerken , hoe bier too aauleiding heeft kunnen geeven , dat
deeze twee Vogels zich niet gelyktydig in onze Gewesten
bevinden , cikander zeer gelyken in Pitumadie, in kleur
van oogen en pooten , in langte van ftaart, in geflalte, in
vlugt , in weinig yrugtbaarheid, in eenzaarn leeven, enz.
voegt hier by, dat de kieuren der Pluimadie zeer veranderlyk zyn, zo in de eene als in de andere zoort :
men heeft zeer fchoon gekleurde Koekkoeken aangetroffen;
doch dit alles maakt geen Roofvogel, die is te kennen aan
Bel( en Klaauwen , aan Moed en Kragt , ten minften kragt
naar evenredigheid van de grootte; en in deeze opzigte verfchilt een Koekkoek zeer van een Roofvogel ; by is het
nook dan in fchyn , en in byzondere omaandigheden ;
even als de Koekkoek van KLEIN. De Heer LOTTINGER.
lieeft waargenomen , dat de Koekkoeken , van vyf of zes
xnaanden , zo eenvoudig zyn als jonge Duiven, dat zy even
weini g beweeging maaken , uuren tang op dezelfde
plants blyven , en zo min vraatzugt betoonen , dat men. ze
aan 't eeten moet helpen ; 't is waar , dat zy , ouder geworden , meer floutmoedigheids krygen , en zomtyds weezenlyke Roofvogels afweeren. De Heer Markgraaf de
CUERII0eNT wiens getuigenis aller aanneeming verdient,
heeft 'er een gezien , die , als by dagt iets te vreezen te
hebben van een anderen Vogel , de vederen overeinde
zette, den kop veelmaalen langzaam op en neder bewoog,
en eindelyk fchreeuwende toevloog. De Heer LOTTINGER.
hadt een dergelykeu ftrydbaaren ouden Koekkoek.
Voor het overige fchynt de Koekkoek , wel verre van
ondankbaar te weezen, weldaaden in gedagtcn te houden,
en zich voor dezelve gevoelig te betoonen. Men wil -dat
zy, uit hun Winterverblyf komende , vaardig vliegen
de plaats hunner geboorte , en wanneer zy daar haar
Voedfler of Medekweekelingen aantreffen , eene wederzydcche vreugde betoonen, en elk op zyne wyze uitdrukken;
en buiten twyfel zyn het die verfchillende vreugdbetooniu-
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ningen , die onderlinge vriendfchaps betuigingen , die
fpelen welke men genornen heeft voor een oorlog , dien
de kleine Vogeltjes den Koekkoek aandoen. Het kan, ondertusfchen , weezen, dat 'er zomtyds weezenlyke krygvoering plaats hebbe: by voorbeeld, een vreemde Koekkoek_, zyn neiging opvolgend , de Eijeren wilde
vernieknom het zyne
flede te leggen , en by op
de daad b'etrapt wordt.
Deeze wel beweezene gewoonte des Koekkoeks , om het
Ey in eens anders nest te brengen , maakt de groottle
Zeldzaamheid nit in de Natuurlyke Gefchiedenis deezes
Vogels , fchoon dezelve niet geheel zonder voorbeeld zy.
GESNER fpreekt van zekere* Roofvogel, die zulks deedt
en men kan niet lochenen, de Torcous zomtyds hun
talryk Broedzel leggen in de nesten van de Sitelle; dat de
Mosfchen, nu en dan, zich van de nesten der Zwaluwen
bedienen ; doch dit zyn zeldzaame gevallen , boven al ten
aanzien van die zoorten , welke nesten maaken ; terwyl de
gewoonte des Koekkoeks, om, allejaaren , vreemde Nesten
de Eijeren te plaatzen , aangemerkt moet worden , als iets
hem byzonder eigen.
Eene andere byzonderheid , in de Natuurlyke Historie
des Koekkoeks , is , dat dezelve flegts den Ey legt , of aldins , maar den in elk nest. Want het is mogelyk dat
by 'er twee legge, gelyk ARISTOTELES zegt; en men ook
by het ontleeden van Wyfjes Koekkoeken bevonden heeft ,
dat de Eijerftok dikwyls twee wel gevormde Eijeren hadt
van gelyke grootte.
Deeze twee byzonderheden fchynen gehegt aan eene
derde , en door dezelve opgehelderd te kunnen worden :
bier in beftaande, dat bet ruijen der Koekkoeken veel langzaamer toegaat , en veel volkomener is , dan der meeste
Vogelen. Men vindt zomtyds, des Winters, in Nolen van
boornen ,e'en of twee Koekkoeken, gebeelenal kaal; zo dat
men ze, in den eerften opting voor Padden zou aanzien.
Vader BOUGAUD , door ons meermaalen aange'naald , met
dat vertrauwen 't Welk by, als een keurig Waarneemer,
verdient , verzekert ons een Koekkoek op 't einde der maand
December, in dien Nat , in 't hol eens booms gevonden
te hebben. Van vier, andere Koekkoeken , de een, by den
Heer JOHNSON door WILLUGHBY aangehaald , de tweede ,
by den Graaf DE BUFFON , de derde, by den Heer
BERT , en de vierde , by my opgevoed , werd de eerfle
met het aankomen des Winters kwynend, vervolgens fnotIs 3

B.
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terig, en flied; de ttveede en de derde , Werden in de
maand November vederloos , en de vierdc , die op 't einde
van October hadt de vederen nicer dan de hela ver7
looren ; de tweede- en derde flierven desgelyks ; doch vervielen voor of , in een ftaat van gevoelloosheid en flattp7
ziekte. Men brengt verfclieide andere gelykfoortige
len by , en , indien men verkeerdlyk hier nit bellooten
heeft , dat alle Koekkoe!,.en die zich des 'Lowers in eenig
land vertoonen , daar den Winter
doorbrengen , in boom7
'
gaten en andere Nolen .ilaapende (*) , van vederen beroofd , en , volgens het zeggen van zommigen , voorzien
van een ruimen voorraad koo:ns , well: deeze Vogels
ondertusfchen nooit eeten) , mag men 'er ten minften ,
myns bedunkens , nit atleiden. Vo ,r eerst : Dat de K6.6..been , die , ten tyde des vertreks , ziek of verminkt ,
of te jong, of, met ddn wooed, om welke reden ook' te
zwak zyn , om eene range seize te aanvaarden , in 'het
land waar zy zich bevinden , blyven , den Winter overbrengen , zich tegen de toude befchuttende in het eerfle
gat, 't welk zy 'daar toe gelchikt vinden , gelyk de Kwar-,
tels (f). Ten tweerien , dat over 't algemeen , deeze Vogels zeer laat ruijen , en , by
' gevolge , de vederen zeer
laat wederkrygen , en deeze , op den tyd hunner wederkomfte , dat is , met den aanvang des Voorjaars , nauwlyks
(*) Zy, die gewaagen van de Koekkoeken , 's Winters in holen gevonden, fiemmen alien overeen, dat ze gehcel kaal zyn,
en mar Padden gelyken. Dit doer my veroncleiliellen , dat
men , zonityds, voor Koekkoeken Kikvorslchen aangezien heeft ,
die , met de daad , den Winter in gaten flyten, zonder te eeten , ja
zonder te kunnen eeten: devvyl zy den bek geflooten hebben,
cn de twee kaaken als aan elkander gchegt zyn. Ondertusfehen
zegt ARIST ■ anEs , , dat de Koekkoeken , 's Winters, in Gritkentand niet voorkotnen.
(t) Des Winters onrdekt men, onder 't jaagen, zoniwylcn
Kwartels , verborgen onder een grooren Boomwortel offn eenig gat,
na't Zuklen gekcerd, met een kleinen voorraad van graanen en
koornhalmen, van verehe;ciener ■ ei loom — 1k moet niet ont
veinzen, dat de Markgratif de PIOL ENO , en een ander, my verzekerd hebben , dat twee Koekkoeken , door hun opgevoed, en
verfcheiden jaaren gehouden, alle hunne vederen , in den Winter, niet verlooren: maar , dewyl zy noch den tyd , noch den
duur , noch de maate van het ruijen aantekenen, kan men lift

deeze twee waarneemiegen, niets belluiten.
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Iyks weder hebben : te deezer oorzaake , zyn ze als dan
zwak , en men ziet ze niet dan zeiden op groote boomen ; maar zy vliegen , om zo te fpreeken , van kreupelbout op kreupelhout , ,en loopen zointyds op den grond.
Men mag derhalven ze,ggen , dat , in den Paartyd , de overvloed; des voedzels , bykans geheel verteerd zynde in de
wed gy aangroejing der vederen , maar zeer; weinig ov.erlaat
tot de G-eflachts vermenigvuldiging ; dat , te diet oorzaak,
bet.‘/Vyfje van den Koekkoek , doorgaans, mar an Ey
ligt; ten hoogflen twee ; dat deeze Vogel, in zichzelven
minder voorraad hebbende, tot het hoofdbedryf der Voortteelinge, :ook minder drift bezitte voor alle de bykomencie
bedryven , ftrekkende tot behoudenis van 't Geflacht ; als
het vervaardigen van een Nest , bet Broeien., het Opvoeden der jongen , enz.; alle bedryven , die nit het zelfde beginzel voortkomen , en tot elkander zekere evenredigheid
!Tilden, Daarenboven, hierom ali;eett, dat de Maiinetjes,
nit den 'Hart, de Eijeren der Vogelen opeeten , moet het
Wyfje het haare zorgvuldig verbergen , en niet wederkeeren tot de plaats waar zy 't zelve geiegd 'weft , nit
vreeze van dezelve aan het Mannetje te ontdekken ; het
moet - zelfs het best verborgen Nest uitzoelcen , en verwyderd van de doorgaande verblyfplaatze ; bet moet, twee
Eijeren hebbende , ze in verfchillende Nesten brengen
aan vreemde Voedfters toevertrouwen, en aan deeze alle
noodige zorgen van het broeden en opvoeden overlaaten :
bet moet ook, ondanks alle deeze genotnene voorzorgen ,
't zelve door tederheid voor het kroost ingeboezemd , aan
die tederheid wederfland weeten .te bieden , om de verblyfplaats niet onvoorzigtig aan te wyzen,
De verrigtingen van den -Koekkoek , nit dit oogpunt befchouwd , ftrooken met den algemeenen regel , en veronderfle/len de liefde van de Moeder tot de Jongen : en zelfs
eene wel zeer uitgebreide -liefde; die 't belang des .betninden voorwerps hooger keurt dan de ftreelende voldoeing
om daar aari de Moederlyke zorgen te koste leggen.
Wyders de enkele verfpreiding der Eijeren in onderfcheide nesten , welke daar van de oorzaak ook moge .weezen ,
't zy de noodzaaklykheid om. ze aan den vraatlust van
zy de kleinheid van het
het Mannetje te onttrekken ,
nest (*) , zou alleen . genoeg zyn om bet broeden onmogeGeloofwaard:ge Ifeden hebben my verzekerd , dat ,zy
twee-,
F4
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gelyk te maaken : deeze verfpreiding nu van de Eijeren
des Knekkoeks is rneer dan waarfchynlyk : naardemaal men.,
gelyk ik reeds aanroerde, dikwyls twee welgevormde Etyeren in den Eijerflok van het Wyfje gevonden heeft , en
zeer zelden twee in een hetzelfde nest. Voor 't overige
is de Koekkoek de eenige Vogel niet, die geen nest vervaardigt ; verfcheide zoorten van Meezen en Spechten , enz.
doen het even min; de Koekkoek is de eenige Vogel niet,
die zyn Eijeren in de nesten van andere Vogelen brengt,
zo als wy boven optekenden; eindelyk de Koekkoek is de
eenige Vogel -niet die zyne Eijeren niet uitbroedt. De
Struisvogel in de verzengde Lugtftreeke , ligt de zyne in het
nand; waar de hette der Zonne alleen genoegzaam is om
ze te doen uitkomen: 't is waar, de Struisi ,og.el laat ze
niet uit het oog gain, en waakt fteeds op derzelver bewaaring doch deeze heeft dezelfde redenen niet als het Wyfje van den Koekkoek ze te verbergen , en de genegenheid
tot dezelve te ontveinzen.
(Het vervolg by de eerfle gelegenheid.)
tweemaalen twee Koekkoeken, in een en het zelfde nest gezieu
hebben ; doch het was beicie de keeren in 't nest eens dubbelen
Erantsvagel : een nest veel grooter dan dat van de Bastaard,

Nagtegaal, enz.

TROEVE OVER DE VERANDERINGEN , IN DE CHARACTERS DER
VOLKEN , EN DE OORZAAKEN WAAR [HT ZE
ONTSTAAN.

Fagots

HELVETHIS.

lk Volk heeft zyne byzondere wyze van zien en voelen ; deeze vomit derzelver Charaéler : en by ieder Volk
verandert dit Chargier fchielyk, of by trappen , naar mate de
fpoedige of langzaame omwentelingen , in de gedaante des
Staatsbelluurs , en gevolglyk in de Opvoeding ; want deezu
heeft daar op altoos eenen Ilerken invloed.
Het Charaehr der. Fr anfchen , zints lang voor vrolyk en lus,
tig aangezien, was niet altoos zo. Keizer jumANus zegt, ten
Qpzigte van de Paryfenaaren :
Zy behaagen my, om dat hut?
Character,
gelyk het myne, ftreng is en ernsthaftig".
Tie Charafters der Volker veranderen derhalven; doch, in
welk Tydperk, is die verandering allermerkbaarst ? Op 't oo,
genblik der omwentelingen, wanneer. een Volk . fehleiyk uit een
fiaat van Vryheid, in dien van Slaverny treecit. Dan worden
Iv, van flout en Moedig, zwak en laaghartig; zy dUrven het
clog niet opfiaan k QM den Qutzaglykon Gezãgvoerder aan te
Zion
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'e'en zy zyn in flaverny gebragt , en het maakt geen onderfcheid, wie het gedaan heeft. Dit vernedert Volk zegt, gelyk
de Ezel in de Fabel : „ Wie ook myn Heer is, ik kan geen
„ zwaarder last torfchen I" Zo zeer een vry Burger yvert ,
voor den roem zyns Volks ; zo onverfehillig is de Slaaf , ten
opzigte van het algemeen Welweezen; zyn hart, van veerkragt
en werkzaamheid beroofd , is zonder deugd , zonder cooed ,
zonder bekwaarnheden ; de zlels-vermogens verflompen ; hy
flei t geen belang in Kunflen , Koopbanciel , Landbouw , enz.
Siaafiehe hancien, zeggen de EnA elichen , rnet'regt , onrginnen
geen land, of maaken het vrugtbaar. SIMONIDES kwam in
het Ryk van een Oppermagtig Heerfeher , en vondt 'er geen
voetftappert...van Menfchen. Een vr y Volk is dapper, openhartig , menschlievend en getrouw. Een flaafsch Volk is laag ,
trouwloas , boosaartig , woest , het pleegt de verregaandfle
wreedheden. Heeft de gefirenge Krygsbevelhebher alles te
vreezen van de gevoeligheid des beledigden Soldaats, ten
dage des flryds; de dag des Optlands is, voor den vercirukten
Slaaf, de fang gewenschte dag der wraake; by is te woedender , Haar gelange de vrees zyn woede te /anger wederhouden heeft.
Welk eerie treffende Schildery , van fehielyke verandering
in Voiks Charaaers, verfehaft ons de Romeinfche Gefchiedenis ?
Welk Volk betoonde , vOOr de verheffing der Keizeren , nicer
kragts , nicer deugds , meer Vryheidsliefde, nicer afkcer van
Slaverny ? En welk Volk betoonde, toen de Throon der Keizeren gevestigd was , meer zwakheids , nicer bedorvenhelds ?
TIBERIUS flak de walge van hunne laagheid.
Onverfchillig voor Vryheid , wanneer TRA JANUS dezelve aanboodt, weigerden zy dezelve ; zy verfinaadden cone
door hunne Voorvaderen voor zo veel blocds gekogt. Alics
was toen binnen Rome veranderd , en op dat vast , dat deftig
Charaaer , 't welk in de eerfle Bewoonders uitblonk , volgde
die losfe en beuzelende geestneiging , welke JUVENALIS
verwyt, in zyn Tiende Hekelichrift.
Laat ons deeze floffe ophelderen , door een voorbeeld, van
verfeher geheugenisfe ; verge/ykt de Engellchen van den tegenwoordigen tyd , met die , under HENDRIK DEN VIII, EDIJA RD
DEN VI, MARIA en ELIZABETH , dit Volk was zo berelaaili
geleerd, vry, vlytig, op Kunflen, Weetenfchappen en Wyshegeerte gefield , was toen flaafsch, onmenichelyk, bygeloovig,
noch der Kunflen en Weetenrchappen toegedaan.
Wanneer een Vorst eon onbepaald gezag over zvn Volk
oefent, is hy zeker, dat by hun Charaaer zal veranderen, bun/IC zielen verzwakken , vreesachtig en laag maaken. Van dat
tydflip of onverfchillig , ten opzigte van roem, verliezen zyne
Onderciaanen dat Charaaer van iloutrnoedigheid en flandvastigheid, cm 41e1: arheid u!t te :-;arden, all; govaaren te tarten,
Fs
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De zwaarte van eigendunklyke magt verzwakt de fpringveer
des nayvers.
Geeft een Vorst, onverduldig om tegenrpraak te hooren , den
naarn van oproerig aan Spreekers der Waarheid ; hy zal de
openhartigheid van 't Volksehar gier in valschheid veranderen.
Leent een Vorst, in die hachlyke oogenblikken, bet oar aan
Vleijers, en vindt hy zich eindelyk omringd van Mannen, ontbloot van alle verdienflen , wien zal by berchuldigen ? -Ziehzelven watt hy heeft ze zo gemaakt.
Wie kan gelooven, als by de rampen der Slaavernye overweegt,
dat 'er nog Voriten gevonden worden , onberaaden . genceg ,
om te wenrchen.os:er Slaaven te regeeren ? en don genoeg
om onkundig te zyn van de heillooze veranderingen, die'willekeurige Heerrehappy,, iu 't Charg er hunner 'Onderdaanen , te
wege brengt ?
\Vat is eigendunklyke magt? Het zaad der ramprpoeclen. , in
't hart van den Staat gezaaid, fpruit wort om de vrugtenVan
elende en verwoesting to draagen. Laat ons den Koning van
rRUISSEN hooren. „ Niets is beter ," zegt hy, in eene Aan-,
fpraak in de Academie te Berlin uitgerproolien , Clan een
Oppermagtig beftuur cinder een regtvaardig , menschlievend en
deugdzaam Vorst , nicts 'thinner order het algenieen geflacht
der Koningen." Hoe veele zyn 'er niet van deeze /aatst gen3elde Coon? Hoc weinigen gelyken TITUS, TRAJANUS en ANTONINUS ? Deeze zyn do gevoclens van een greet Man. Welk
eene verhevenheid van Ziel, weik eel] kunde , verondcrilelt
zulk eene verklaaring in een Vorst ? — Wat (pelt , met de
daad, wiilekeurige Oppermagt? Dikrnaals het verderf der Op-.
perheerichers zelve , en altoos dat zyner nakomelingfchap. De
Richter van sulk een magt bouwt zyn Koningryk op een
zandgrond. 't Is alleen , een voorbygaand en kwalyk bedagt
denkbeeld van Koninglyke waardigheid , dat is van hoogmoed , trotsheid , of eene dergelyke gemoedsdrift, die de nitoefening van eene onregtvaardige en wreede heerfehappy over
Slaaven beter keurt , dan eene wettige en vriendelyke magt,
over eon vry en gelukkig Volk. Eigendunklyke Magt is een,
bedagtloos Kind , dat fteeds het toekomende aan het tegenwoordige opoffert.
Eigendunklyke Heerrchappy is de g,edugtfle vyandin van
't algemeene welvveczen ; deeze verandert het Volks Charaaer,
en altoos ten kwaade ; deeze brengt Diets voort dan Ondeugden. Hoe groot en onbegrensd de magt van een Indiaanrchen
Sultan moge weezen , hy kan runnier grootrnoedige Onderdaanen vormen, nooit , cinder zyne Slaaven , de Deugden van vrygebooren Menrehen vinden. De Stookkunde kan, uit eon vet..
mengden klomp van allerlei Iloffen , geen meer grinds haalen,
dan 'er in ;s opgeflooten ; zo ooh de e7gendunklyklie magt ,
nicts Lift een Slaaf haalen, dan do laagheid, Welke hem bezielt.
De

IN DE CHARACTERS DER VOLKF.N.

237

De ondervinding bewyst dan, dat' het Charader en de Geestneiging des Volks , met de gedaanZe . der Regeeringsvorm verandert, en dat een verfehillend Staa.tsbeauttr,, by beurten, aan
een en hetzelfde Volk , een edel of laag , een flandvastig of
weifelend, een dapper of bloohartig ,Charaeler byzet, De Men,
fehen bezitten, by hunne geboorte, of geene ge(Chiktheid in 't
geheel , of zv warden gebooren met gefehiktheden , tot Pile
Deugden en 'Ondeugden ; deeze zyn vormzels Van de Op\
Indien de Perfiaanen geen denkbeeld4iebben van Vryheidtell \Vilden geen den q,eeld van Slaa yerny i dit bet
uitviiakzel van hun yerfchillend onderwys.
Waarom, vraagen Vreemcleiingen , zten vv' in alle Franfchen
dczelfde geestgefieltenis, het zelthe Charmer , even geivk deze!fde Weezenstrekken by alle Negers? dat de FFanfchea
Diet your ziehzelven denken , voor ziehzelven oordeelen ; dock
de zocianigen , die in hoogh61 zyn gezeeten, volgen. Fi r er oft
ontitaat die gelykvorm4-:-eid , in denkwyze en oordeel-veiling.
Is met de Fcanfchen , als met cie jufferrchap, in dat Ryk ,
wanneer zy,, zich geblanket hebbende, na Schouwburg pan,
fch y nen 2e alle ciezelfde kleur te heWaen. 1k wcet, /?Lt men,
met' oplettettheid, aitoos onderfeheid '-'kan maaken, tusfchen
Charaeters en verftandlyke vermogens van byzonuere Perfoonen;
dech dit vereischt tvd.
Dc onkunde der Franlchen , bun Staatsbefluur , de inv/oed
der Geestlyklieid , rnaakt bun, over 't algemeen, gclyker aan
elkander dan IVIcifclicn in andere Landen.. Indien nu
'de invloed
' der Regeeringsvorm, op de Zeden en Charaders des
Volks, zo grout is, v,-elk cone verandering, in de Denkbeeld.en
on Charaeters van byzondere Perroonen, meet 'er dan niet art_
ftaan uit de verwisfelingen , in hun leevensfland en miudelent.

HET ONVELUKKIG UTTEINDE vAN DEN BEROEMDEN OUDHEIDKpNDIGEN ABT WINKELMANN.

de Zoon van een gemeenen Sclioetimaaker,
W in -het Brandenburelie,
had, fchoon van zulk eene geINKELMANN,

tinge afkornst , egter een zeer groote genegenheid voor de
fraaic Kontlen ; cht f000rcie hem zo fterk aan urn eene gron.
dige kennis van de Oudheden te ver) z rygen, dat by niet be-,
rusten kon in den laagen ftaat en omitandigheden , in welke
by zich beyond.
Ily deed zyn uiterfie best orn buiten zyn Vaderland te geraaken ; en rustte niet your by Italie gezien had , en voor al
Rome. flier gelukte 't hem tot een aanzienlyken leyensfiaat
tc geraaken ; en bet was in dit Land , zo vol Overblyfzels
van de uitmuntencle Kunstftukken der Oudcn, dot b y zyti
SmaJ.
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Smaak voldoen kon ; en, in Jict nalpooren dier geliefde fchoonheden , geeerd en gcagt by alle Oucilleidkundigen , vergenoegd
en gelukkig Ieefde.
In een Brief , nauwlvks vier Maanden vd6r zyn dood gefchreeven, fpreekt . hy met eerie geestdryvende verrukking van
de gelukkige oinftandigheden, waar in by zich be y ond ; by
onthield zich toen in het Vlek van den Kardinaal ALBINONI.
Hier befchouwde by de Zee met te krooter vermaak , om dat
ze het Voorportii_ van den Ouden Tempel der Fortuin befpoelde. Maar niet tang daar na fchynt hem de vergenOgdheid van geest vyrlaaten te hebben ; by was niet meer dezelfde; by was onvergenoegd. Waarfchynlyk fproot die ongemeene verandering voort uit eenige ongefteldheid van zyn
Lichaam : doch wat 'er de oorzaak van geweesr moge zyn ,
het was deeze te onvredenheid , over zyne tegenwoordige omRandigheden, die ongelukkig gelegenheid gaf, dat by vervolgens wreedelyk werdt omgebragt.
Twaalf of dertien lairen had WINKELMANN te Rome ma
verblyf gehouden , taen by voornam zyn Vaderland te gaan
zien ; in het welk by' meercier vermaak dagt te vinden :
hy meldde althans dit zyn voorneemen op zulk eene wyze
aan zyn Duitfehe Vriencien , dat men daar uit duidlyk bernerken kon, dat by 'er zich vecl genocgen van beloofde.
CAVACEPPI een beroemd Kunstenaar uit Rome, verzelde hem
op de reis. Deeze heeft een nauwkeurig berigt uirgegeeven, van de zeer zonderlinge verandering van Aart en Gemoedsgelleltenis , en vooral van de onbegrypelyke Neerflagtigheid en Lusteloosheid welke den Abt .censklaps overvielen ,
toen ze maar even op reis waren. Zo als zy aanvingen do
Alpen over te rrekken, nog aan den voet van 't gebergte ,
veranderde by op 't oogenblik van bonding en manier van
elenken. - CAVACEPPt bemerkte deeze omwenteling het
ecrst aan de gemoedsgeffeldheid van zyn Reisgenoor. Het
zien van de Bergen flond hem tegen. „ Zie tun Vriend,"
riep by uit, „ welk eon yslyk aanzien hebben ze, en welke
„ vreeslyke hoogten!" Vervolgens in Duitschland gekomen ,
mishaagde hem insgelyks de uiterlvke gedaante van de Hui„ Welk eene elendige Bouworde ziet men bier!"
zen.
fchreeuwde by uit. Zie de Oaken der Huizen loopen (pits
„ toe! " Al het geen by zag mishaagde hem , en dien weerzin gaf by op eene hevige wys te kennen. Het hielp niets of
zyn Vriend hem het grootsch en verheven gezigt dier Bergen
voorffelde; en toonde, hoe dienflig het was de daken der Huizen eene zoort van Piramidifehen vorm te geeven , in cm
Land , en order een Lugtftreek , waar het dikwils geweldig
fneeuwt. Zyn Vriend vertoonde hem nu eens hoe weinig zulk
eene kiesheid voegde aan een Wysgeer van zyne bekwaanhe4en; dan weder poogde by hem op to beuren, en in cone
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vrolyken luim te brengen, door het aanhaalen van eenige Puntdigten van CATULLUS, tegen de gernetykheid en grilligheid ; doch
alles te vergeefs. Dc Abt dat hy elendig zou worden, indien by verder voortreisde; en deed zyn best om zyn
Reisgenoot over te haalen, om met hem naar Italie te rug te
keeren. Op den weg naar Munchen was zyn flandvastig antwoord, op elle de Spotredencn , Verzoeken, Vertoogen en Berispingen van M. CAVACEPPI , enkel en alleen dit : „ Torniamo
„ a Rome , laat ons wederkeeren na Rome!' Lyn gedrag in
dit opzigt begon in 't kinderlyke te loopen ; by erkende in eene
verkeerde mauler van denken te weezen , maar betuigde zulk
eene flerke aandryving te gevoelen, om weer te rug te keeren
naar Italie, dat het hem niet mogelyk was dezelve te wederftaan. Alles , wat zyn Vriend hem kon afperzen , was, dat hy,
na veel tegenftreevens, 'er eindlyk in bewilligde , om de reis
tot Weenen toe voort te zetten. De Abt werd op elle plaatzen
waar zy aankwamen , overal , met alle de eer ontvangen , die
men te regt aan z ne verdienfle verfchuldigd was; maar alle
die Eerbewyzingen, cWelk cen areelend genoegen dezelve eigenaartfg moesten aanbrengen , waren gecnzins in fiaat om de
duistere dampen te verdryven welke zyn vet-franc] benevelden.
Nergens ging by tut zich zelve : hy liet zich van my voortfleepen als een gevangen man, zegt
CAVACEPPI. Te Regensburg, vocgt 'er c. by, befloot hy my te verlaaten, waar
over ik my zeer onvergenoegd hield. De Abt was volkomen
bewust van de wanorde zyner verftandlyke vermogens, 't geen
blvkt uit zyn Brief aan M. DE sToscit, wear in hy denzelven zyn
befluit te kennen geeft om te rug te keeren naar Rome; en dat
hy den weg dagt to neemen over Triest. Ongelukkig nam hy
dien weg.
Hy verliet Weenen , overlaaden van beleefdheden en van ge.
fchenken. Niet ver van Triest, alwaar by voorneernens was
(cheep te gaan op Ancona, om van dear naar Rome te reizen,
ontmoette by, ter kwaader uure, een zeer ondeugend perzoon.
Deszelfs naarn was FRANCOIS ARCHANGEL' ; by was gebooren te
Pistoia in Toscanen; en had voor Kok gediend by den Graaf
CATALDO te Weenen om verfcheiden misdaaden was hyter dood
veroordeeld, maar had eindlyk Pardon en zyne Vryheid verkreegen.
WINKELIMANN, geheel onkundig van het flegte Character van
deezen Booswigt, vertelde . hem , in zyne eenvouwigheid, al zyn
geheimen. Ook lies hy dien Guit de gouden Medailles zien ,
welke hem aan 't Weener Hof vereerd waren ; als mede eene
welvoorziene Beurs. De Sehelm gedroeg zich als of hy een
beminnaar der Konflen was, en eene buitengemeene genegenheld voor de perzoon van .den Abt had. Te Triest gekomen,
hield Abt, die aan memend aldaar ter Stede een bezoek
verkoos te geeven , zich bezig met leezen , met Brieven te
fcbryl
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fchrvven aan zvn Vriendw te Weenen, om dezelve dank tt
zec en en me t be t maaken van eenige Byvoegzels by een
1,Verk , dat hv van zins "was uit te Zonawylen von.;
mankte hv zich met een Kind , dat in zyn Logement t'
ho ,-)rde , 't wP1k by gaarne by zich had om dat het zo aartig
firmte. ARCHANGE TA toonde, van 't eerfte oogenblik af, dat
de Aht to Triest was aangekomen, aitoos eenen grooten yvcr
in her bezorgeiLvan deszelfs zaaken ; en vooral ow een
Vaartuig op re -zoeken , waar mede de Abt naar "Inconel zoo
kunnen vertrekken.
Den agtflen van luny r768 , was de noodlottige dag, op
welken de ongelukkige WiNKELMANN , door deezen geveinsden Booswicht, vermoord werd. Omtrent twee . uuren na de n:
inddag zat de Abt aan een tafel te fehryven; by febreef eenige byzondere onderr■gt ;igen voor den geenen , wien by de
uitgaave van zyn Werk .dagt aan te betrouwen , hyzendef
over het Drukken. Toen by twee woorden aan de vierde
paragraaf gefchreeven , had, werdt by in die bezigheid gefloord;
Want AscuANGELI kornt binnen , en rneldt hem , met; duidlyke
blyken van groote aandoening , dat by genoodzaakt was hem
op. 't oogenblik te verlaaten, vermits by zonder uitftel op revs
moest gaan na bet Venetiaanfche. Na dat ze een teder affeheid van elkanderen genomen hadden , houdt zich ARCHANGEL! als of hem fchielyk nog iets invalt, en verzoekt daar op.
den Abt de Medailles nog eens te mogen zien , om dezelve
to p eter in zvn geheugen te kunnen hewaaren. De goede
Abt haalt zich ow hem die vergenoeging te geeven; ryst op,
gnat na zyn Kotler, en op de knien liggen om ze to openen.
De Bnoswigt fluipt aanfloncis agter hem, haalt een Koord ,
met een doorgeflooken oog voorzien ow gernaklyk toegehaald
te kunnen worden, uit de zak , en werpt ze hem over het
hoofd, met oog,inerk ow hem eensklaps te verworgen; matt
dit mislukte ; de Koord kwam niet om den Hais van den
Abt , ze bleef op deszelfs kin hangen. De Abt, door' dit vsivk geval uit zvne gevoelloosheid opgewekt, greep de Koord,
en 1i -et niet af, feboon de Moordenaar hem herhaalde reizen
met een Mes over de Vingers heed, de Koord zo wet vast te
houden , dat bet Worgen onmogelyk was. Toen viol hem de
ontmenschte Booswigt op . 't Lyf, en flak hem met het Mes tot
vyf reizen toe in den Bulk. Hy zou den Abt verder verwond
bebben , en n i et van hem afgegaan zvn, voor dat by hem ge-heel van 't leeven beroofd had , indien het Kind , daar de Abt
zo vecl van hieldt , en 't geen dikwils by hem op de kamer
kwam, niet joist op dat oogenblik aan de deur geklopt had ow
ingelaa t en te worden. Op dit geluid nam de Moordenaar de
vlugt; en met zo veel verhaasting , dat by zich den tvd nict
gunde, die Medailles mede te neemen ow Welke by zulk een
gruweldaad begaan bad. De ongelukkige WINKELMANN verkret

VAN DEN 1ST WINKELMANN.

kredg aanflonds alle vcreischte hulp en byfland ; doch zyne
wonden waren doodlyk. Hy vergarzynen Moordenaar deszelfs
gruwelyke misdaad; ontving de Saerabienten; rnaakte met de
grootfte tegenwoordigheid van geest zvn uiterflen Wit , en
overleed in den tyd van zeven uuren. De Booswigt werdt agterhaald , en gevanglyk binnen Triest gebragt ; alwaar hy het
loon zvner Ondaaden erlangde.
De Nloordenaar heeft beleeden , dat hy, den dab voor den
Word,. insgelyks by den Abt gegaan was xet een vast opzet
om hem toes reeds het leeven te beneemen ; mar dat de goede Abt, juist op 't oogenblik zo als hy zyn vreeslyk voorneemen dagt werkflellig te maalcen , hem met zulk eene guile
goedhartigheid verzogt om mede te ontbyten , dat het hart hem
ontzonk , en by volarekt buiten ftaat geraakte om het gruwelfluk te kunnon bedryven.

VERSLAG WEGENS DE JOODEN IN CHINA.

(Ontleehd nit de Lettres edifiantes & cm-jetties ecrites des Mis-

fions etrangeres.)
nnze vroegIte Zendelingen hebben eene yoodfche Synagoge
getroiTen te Kai-fong-fou, in Ho-nan. Zints dien tvd, heeft
men vericheide poogingen gedaan om zekerder en nauwkeuriger
kunciFehappen te bekomen, wegens den oorf -prong en de vesti1ring dier yonden in China, als mede van hunne Boeken. Volgens het cienkbeeld, waar in men floncit dat China nooit veel
gemeenrchaps gehad hadt met de Westerfche Volken, dagt men,
dat deeze yooden een zeer oud , en daarom zeer bezienswaardig,
Aflehrift van den Bybel zouden hebben. Deeze jooden
hebben zich, volgens hun eigen berigt, omtrent het LXIV Jaar
van der Christenen Jaartelling in deeze Landen gevestigd. Zy
telden meer dan zeventig Familien van de Stamme BENJAMrN,
LEVI en JUDA; zy floegen zich, in vericheide gedeelten van
China, neder ; doch zyn tegenwoordig verminderd tot op zeven
Familien , die alle te Kai-fong-fon woonen. De andere hebben
den Mahomethaanfchen Godsdienst omhelsd. De nog overgebleevene Familien bezitten , in hunne Synagoge, vericheide Exemplaaren van den Taking , met deezen naam benoemen zy de
Vyf Boeken van MOSES; daarenboven hebben zy veele andere
Boeken, alle in 't Hebreemvsch gefehreeven. Dewyl branden
en overfiroomingen vericheide keeren hunne Synagoge verwoestten , namen deeze 7ooden de toevlugt tot de Wooden van
Baftriani en Perfie , die hun nieuwe Affehriften van de Heilige
Boeken bezorgden. In 't jaar MDCXLII, werd hunne Synagoge verdeigd , door de overfirooming van de Rivier Hogangho, waar- in driemaal honderd duizend metifchen omkwamen ,
en zy beilielden niets dan een Affehrift van den Pentateuchus, 't
gees
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geen 2y Weinig tyds te vooren gekreegen hadden van een 7oed
in Chen.fi gekomen. Hier uit mogen wy veilig beiluiten , dat
hunne Affehriften des Bybels de vermeende Oudheid niet bereiken.

DE TROTSIIEID VERWEDERD EN GEsTRAFT.

(E'ene Ontmoeting van Keizer

JOSEPHUS DEN IL)

rer Keizer jossmus DE II de grenzen van Oostenryk verliet,
ontmoette hy , geheel onbekend reizende , een dier ydel
trotfche Weezens, die, in de daad goring, laag en verachtlyk
zyd, joist in dezelfde evenredigheid als zy zich boven hunn,e
Minderen zoeken te vorheffen r Reeds vergeetende dat de
Deugden alleen het weezenlyk onderfcheid tusrchen Menfchen
maaken , die oorfpronglyk alien clkander gelyk zyn. De Graaf
van FALKENSTEIN, (under deezen tytel reisde de Keizer,) was
nauwlyks by een Herberg afgeflapt , of by ontdekte een kostbaare toerusting, voorgegaan en gevolgd door eene grootfehen
floet. Onderzoekende welk een Edelman, met zulk een toeftel reisde , kreeg by berigt dat het de 13isrehop van.`* * *
was, die na Weenen ging , vergezeld van zynen Vicaris.
De Graaf, verzekerd dat by geheel onbekend was, liet den
Bisfchop vraagen , of by de eer mogt hebben met hem den
Avondmaaltyd te houden ? De Kerkvoogd ontving , met
de uiterfte koelheid , de zelfnoodiging van een Heer, dien hy
dagt, in Waardigheid , zo verre beneden hem te zyn ; en hy
zou , zonder het Rork aanftaan van zynen Vicaris, den Vreemdeling , aan zyne tafel niet toegelaaten hebben.
De Bisfchop, in den waan , dat hy hem te groote eere aandeedt , fprak onder den maaltvd flegts weinige woorden , tot
dien onbekenden doorlugtigen Gast : en bet tafelgefprek, zou
bykans niets betekend hebben , hadt de Vicaris geen rooter
maate van beCchaafdheid bezeeten ; deeze onderrigtte , na veel
geests in zyne gefprekken getoond te hebben , den Graaf , dat
de Bisfchop ten Hove ging, om eene Ryke open gevallen Abtdy
te verzoeken , met voile verzekerdheid , dat by dezelve zoo
krygen. Zyne Majefteit vertrok , zo luttel voldaan over
den belachelyken trots des Kerkvoogds , als , vergenoegd over
de uitmuntende hoedanigheden in diens Reisgenoot ontdekt. —
he Bisfchop was niet te Ireenen gekomen, of hy vervoegde
zich by den EerRen Staatsdienaar, met alle verzekerdheid, dat
by in zyn aanzoek zou flaagen. Maar , hoe groot was zyne
verbaasdheid , hoe onbefchryflyk zyn hartzeer , als hy berigt
kreeg, dat over die Ryke Abtdy befchikt was , ten voordeele
van zynen Vicaris , op de aanpryzing van den Heer , met wieo
by 's avonds in de Herberg te **** gegeeten hadt.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE

LE TTEREN,ICONSTEN EN WEE TENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

651..4.111.

GESCIIIED- : EN OORDEELKUNDIG VERSLAG VAN DEN
STAAT DER GELEERDHEID EN FRAAIX LETTEKEN IN ENGELAND.

(Uit The New, Annual Register.)
Geleerde Wereld zyn van el,' De Staatkundige en
kander, grootlyks on'::4v4Ww. In de eene kart
79
T Vrede in de andere
„ Kryg gevoerd worden , terw y
,, heerscht. Wy vertrouwen, derhalven, dat het volgen„ de Gefchied- en Oordeelkundig Verflag van den Staat
Letteren , in een ons, wat
57 der Geleerdheid en Fraaije
,, de Staatkundige. Wereld betreft , vyandig Ryk , met
„ geen fcheel oog door onze Leezers zal worden aange17 zien. De Geleerde heeft, als zodanig, zyn Vaderland
overal, waar Geleerdheid gekweekt wordt en voortgezet:
57
, doch teffens keurig , Berigt van derzelver
77 en een kort,
.00k , moet hem zo aangenaam weezen,
97 toefland, waar
,, en , met zo veel greetigheids, van hem geleezen worden,
als Staatkundige Nieuwstydingen , door den Burger der
„ Staatkundige Wereld.”
Het Tydperk der Regeeringe van Koninginne ANNA
wordt doorgaans voor , de Eeuw van_ AUGUSTUS in de Engelfche Letterkunde gehouden, en het lydt geen twyfel, of
het verdient, in veele opzigten , met het hoogfte regt, die
Eerbenaaming. 't Was niet eer dan in dat Tydperk, of een
weinig vroeger, dat de Engelfclien den waaren en zuiveren
fmaak in 't opftellen verkreegen. De Naamen en Werken,
welke dit Tydperk vercierden , zullen altoos met onderfcheidender luister blinken , en regt hebben, om, in 't algemeen , als voorwerpen van nayver,, en voorbeelden van
goed fchryven, aangemerkt to worden. Maar,, of de Eeuw
van Amos-Fos der Groot Brittannifche Letterkunde volftrekt
en met uitfluiting moet bepaald worden tot den tyd der Regeeringe van Koninginne ANNA , en of onze Tyd eenigen
eisch hehbe, en in welke maate dezelve dien moge vorderen
V. DEEL. NENGELW. NO. 3.
G
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reit, op deeze benaaming, verdient een nauwkeurig onderzoek.
In dit Onderzoek zal bet noodig zyn het oog te flaan op
het Letterkundig Characcrer van bet Tydperk , onmiddelyk
volgende op den Dood van Koningin ANNA, en 't welk,
door de tegenwoordige Koninglyke Familie op den Throon
van Groot Hi ittavje te plaatzen , een nieuw Tydmerk
aan onze Burgerlyke Gefchiedenis gegeeven heeft.
Hier is eerie allereerfle en in 't oogloopende oinflandigheid , dat die hooggeroemde Leuw van AuousTus ,
gelin-ooken , geen elude nam met den dood dier Vorflinne.
Verfcheide der uitmuntende Schryveren , op welken men
zich beroept als eerfle Lichten van dien tyd, voerden de
op, het Menschdom te onpea veel laater, en hidden
derwyzen en te vein :"jOr het midden der Regeeringe
van GEORGE DEN II. Het fraaiite gedeelte der Werken van
ATTERIIURY word, 't is waar,, eenige jaaren v66r den dood
dier Koninginne uitgegeeven. De fchoonfle Voortbrengzels
van ADDISON, eenige weinige flukken uitgezonderd , zagen
vO6r haar affterven het licht. STEELE fchreef weinig dat
naam mag hebben , naa dat GEORGE DE I den Throon
beklom. Dewyl de verdienifen van sTEELE in zyne opflellen van veclen niet zeer hoog gefchat worden, zouden wy
hem bier niet vermeld hebben, zo by geene oplettendheid. verdiende , uit hoofde van eerie nieuwe en
verwonderlyke foort van Schryfwyze door hem ingevoerd in den Snapper , den Spectator en den Guardiaan.
Ook behoort men in agt te neemen , dat , fchoon de zeer
nidieekende voortreflykheid deezer Werken toegefchreeven
moet worden aan den byfland van Mannen, in bekwaamheid verre boven STEELE verheeven, by eisch hebbe op
geen gering gedeelte van den lof der geestige flagen in den
Snapper. 'Maar , hoewel de beste Werken van ATTERMURX , ADDISON en andere Schryvers, welke men zou m0gen opnoemen, aangemerkt mogen worden als bykans ten
eenemaal behoorende tot de Regeering van Koninginne ANVA is dit het geval niet met de rest der heerlyke Vernuften , die meestal gelled worden, den roem van dat Tydperk nit te maaken.
Indien verfcheide der beste en hoogstgeroemdfte voortbiengzels van SWIFT v66r de Throonbeklimming van GEORGE
DEN I, werden uitgegeeven, weet men , dat veele andere ,
ttit zyne pen gevloeid , even hoog te fchatten , even zeer
geroemd, laater te voorfchyn kwamen, en dat by aanhieldt_
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ilieldt met fchryven tot eenigen tyd in de Regeering %'ad
wylen zyne Majefteit. Dezelfde aanmerkingen gelden nog
Iterker , ten opzigte van POPE , wiens laatfte Dichterlyk
werk in den jaare MDCCXLIII uitkwam. Zyne Overzet•
Ling van HOMERUS zelfs, door JOHNSON geroeind als eene
groote gebeurtenis in de Gerchiedenis der Engelfche Letterkunde , die zo veel toebragt tot de netheid en welluiden,
heid der Engelfche Verzen , fchoon begonnen op 't elude
des leevens van Koningin ANNA, werd eerst verfcheide
jaaren naa Kaaren dood voltooid. Me de geestige Stuk,
jes van ARBUTHNOT , zo wel als eenige zyner ernftiger
Verhandelingen , fchreef by naa de aflyvigheid zyner Koninglyke Meestresfe. Wat Lord BOLINGBROKE
betreft , dien men doorgaans by SWIET en POPE voegt
geen zyner Schriften eenige weinigc uitgezonderd, kwa.
men van de pers dan onder de Regeering van GEORGE
DEN I, en GEORGE DEN II.
Men zal misfchien zeggen ,, De verdienflen deezef
beroemde Schryveren behooren tot bet Tydperk van
Koninginne ANNA. 't Was , onder haute Regeering s dat
51
hun vernuft zich vormde ; 't was onder dezelve of wat
1) vroeger, dat zy begonnen te fchryven, en de Geest toen
ingezoogen , bleef, ul een volgend Tydperk ,werken. De
luister
derhalven , welken zy op bun Land hebben t
,5
rug gekaatst , was een luister, waar op de volgende
„ Vorften geen eisch hadden." - De waarheid dee.
zer gezegden eens toegeftemd zynde , zullen wy,, nogthans , gevallen uit de Lettergefchiedenis kunnen bybfen.
gen , die de Regeeringen der twee eerfte Vorften uit het
Buis van HANOVER merktekenen.
't Gaat vast, dat, geduurende dien tyd, eene groote
omwenteling , in de gemoederen der Menfchen plaats
greep , als mede dat verfcheide voorwerpen van onderzbelt
hunne aandagt trokken, die, waren ze niet geheel nieuw,
te vooren nooit zo uitvoerig of met die nauwkeurigheid
behandeld waren. Men hadt dit niet geheel en al toe te
fchryven aan den natuurlyken voortgang der Rede en de
trapswyze zagte werking der Letteren , in het opetien
uitbreiden van der Menfchen vermogens ; mar het ont.
ftondt, in it byzonder ,uit den Staatkundigen Toeftand vari
Groot Brittanje, De Throonbeklimming van eene andere
Familie , welker eifchen gewraakt werden door eeri gtoot
gedeelte des Volks, maakte het hoogst noodzaaklyk de
beginzels , die deeze. nieuwe Vastftelling der Regeeringe
be,
Ga
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begunfligden, zo wyd mogelyk -te verfpreiden. Ten dien
einde was het noodig zich, met alle magt, te weer to
len tegen de bekrompe inzigten der Geestlykheid, niet alleen ten aanziene van de Leer der /ydelyke.Gehoorzaamheid , het geen Wederfland bieden , en het Erflyk Regt ;
maar ook omtrent de maate , de uitgeftrektheid en de beoefening van Kerklyk Gezag. Bekwaame . Mannen gorden
zich aan om redelyker gevoelens over deeze Onderwerpen
te verdeedigen en dewyl dit niet kon gefchieden , zonder
ten hsvig gefehil te verwekken, kreegen de Letteroefemngen (tier Eeuwe een geheel anderen loop. De beroemde
noADLY , toen Bisfchop van Bangor, zette zich aan 't
hbofd. Onder de voorgaande Regeering, flak by reeds
nit door zyne verknogtbeid aan de zaak der Burgerlyke
Vryheid, door zyne Verdeediging der Revolutie, en zynen yver voor de Proteflantfche Opvolging: . thans 'deedt
by zich nog meer gelden door zyne Leerreden over de
Natuur van Christus Koningryk (*), waar in by het Kerklyk Gezag binnen veel nauwer paalen zogt te befchryven
dan 'er doorgaans van de Geestlykheid aan gefleld waren.
Nooit verwekte g ene enkele Leerreden meer opmerkings
of gaf gelegenheid tot uitgebreider en beftiger twist. Deeze moet zo , nit hoofde van de verfcheidenheid en nitfleekenheid der Schriften toen uitgegeeven, als ter oorzaake van de gevolgen, buiten twyfel , gehouden worden
voor een zeer gewigtig ftuk in de Letterkundige Gefchiedenis van dien tyd. De bykans ontelbaare Verhandelingen bier nit herkomflig , zyn nu, 't is waar, voor een
groot gedeelte , in de vergetelnis begraaven; doch de invloed
von dat eigenfte gefchil blyft nog Itand houden. Grootendeels hebben wv aan 't zelve dank,te weeten de Vryheid
van gevoelen , zints zo algemeen heerfcbende , en die gemaatigneid in de eifchen van Kerklyk Gezag, aan welke
de Geestlykheid zich gcwillig onderwierp.
't Is buiten het vermogen van 's Menfchen geest, als dezelve eens in beweeging geraakt is, joist op te houden by
dat punt, waar dezelve eerst dagt te berusten. Veelen,
die
CO De Nederduitlehe Leezer vindt deeze Leerrecien in de
Verzameling van eenige Verhandelingen over de Verdraagzaamheid en Vryheid van G odsdienst en andere Leerredenen van dienzelfden Kerkvoogd tier toe betreklvk , agter, De waare weg
ten Eeztwi gen Leeven , als mede agter zyn Xlaar Berigt over
Let Avondmaal.
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die eenen wederzin hadden opgevat tegen het K.erklyk
Gezag, en eenen afkeer, hadden van de Heeren der Boogekerk , wegens derzelver verkleefdheid aan het Inds van
STUART., zetten het ftulc.veel verder voort dan de vriendelyke 'en "gemaatigde HOADLY gedaan halt. Het oogmerk
van dien.Kerkvoogd ftrekte alleen ow te verdeedigen 't gem.
by voor de waare beginzels der Christlyke Vryheid hicldt.
Maar.andere Schryvers zogten alien eerbied en ontzag voor
de Geestlykheid te verbannen. TINDAL en' TOLANI) hadden dit reeds beflaan ten tyde van Koninginne ANNA;
doch geen volkbehaagende Schryvers , en van geen ag.tenswaardig Character .zynde , maakten ,zy geen grout aantal aanhangers. De zaak veranderde geheel van gedaante ,
Coen anderen dezelfde • tank op zich namen onder de Regeering van „GEORGE DEN I. Zy Voerden met meer bekwaainheids de pen, en. fehreeven in een gunt±iger tydperk. Mr. TRENCHARD en Mr. GORDON waren kloeke
vernuften , en toonden eene ongemeene fterkte , in hunne
optlellen._ De Route beginzels , welke zy aanvocrden in
verfcheide bunner Schriften, hovenal in een Werkje , getyteld: The Independent Whig (*), en de kragt met welke
zy deeze beginzels verdeedigden , maakten diepen indruk
_op \reeler „gcmoederen , en wrogten zeer mede om het
Character dier tyden te vorwen. De Geestlykheid zogt ,
in verfcheide Schriften , deezen indruk tegen te gaan , door
eene menigte van Tegenfchriften; tnaar met weinig vrugts.
Het. leevendig blyvend .gefchil , bragt, van tyd tot tyd ,
_eene menigte Schryvers , van wederzyden, ter inane :
en verdient bet zelve daarom , met refit, vermeld te worden als -eene gewigtige omaandigheid in de Lettergefchiedenis dier dagen.
De geest des onderzoeks ftrekte zich zo wel tot de Leerfiellingen dier Kerke uit , als tot de algemeene eiichen en
vorderingen der Geestlykheid. Zuiks kwam , egter,, niet
voort uit een vyandlyk oogmerk tegen de Kerklyke Inaelhing : maar uit de byzondere zwaarigheden van eenige zeer
kundige en braave Godgeleerden , inzonderheid Mr. willsi . oN en Dr. CLAM/E. Deeze Heeren hadden, reeds onder de Regeering van Koninginne ANNA , het A:hanafiaanfche Gevoelen, over de Drieeenheid, aangetast; doch 't
was
(*) Uit dit Werkje meenen wv in 't zekere te weeten, dat
een en ander Vertoog in den bekenden Zedetneester der Kerklyken geplhatst is.
G3
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was eerst naa dat de Brunswykfche Linie den Throon bekic.edde , dat dit gefchil recht aanging en zich wyd veripreidde. Het hieldt eenige jaaren de bekwaamheden en
geleerdheid bezig van verfcheide der eerite Manners in de
Kerk en onder de Disfenters, en bragt eene veraidering
de gevoelens dier dagen te wege. Veelen der Leeken lieten dat begrip der Drieeenheid vaaren; veelen der Geestlykjcid verwierpen zelve. De eenvoudigheid van het te..
genovergefteld begrip , 't welk , op eene verftaanbaare
wyze ,
Eenheid en Oppermagt van GOD verdeedigde ,
behaagde Wysgeerige geesten , en was gefchikt naar
veritand van eenen NEWTON. Onder de Disfenters werd
de Leer der Unitarisfen zeer uitgebreid.
Naardemaal het Leerftuk der Drieeenheid een gedeelte
der Kerklyke. Inftelling .uitmaakte, en eene itaatlyke erkentenis van 't zelve, naar de Wet, gevorderd wierd van
.alle Kerklyken , kon 't zelve niet worden aangevallen,
zonder het gefchil, wegens het ondertekenen der GeloofsArtykelen van menschlyk opftelter baane te brengen.
De twist bier over maakt eene andere trek uit in het Let-,
terkundig Charaeter dier dagen. Dezelve is tot de onzc
voortgezet : en behelst twee ftukken; naamlyk, in welk
cut zia de Leerftellingen der Kerke toegeftemd worden,
door de zodanigen , die dezelve onderfchryven ; en of men
die ondertekening niet geheel zou verwerpen. Het laatfte
is algetneen omhelsd door de Leeraars onder de Disfenurs, en eenigen der bekwaamften onder hun hebben 'er
yverig voor gekampt. Niet weinigen, desgelyks, cinder
de Vastgeftelde Kerk, drongen op eene meerdere ruimte in
de voorwaarden, op welken men ter Kerke werd toegeiaaten. De uitflag deezer onderzoekingen is geweest eene
iiitbreiding der beginzelen van Gemaatigdheid en Opregtheld.
Koch het waren de byzondere Leerftellingen van de
Christenheid , of de Gefchillen over de Kerklyke Magt, alleen niet, waar toe men zich bepaalde, De Waarheid en
Godlyke Herkomst der Openbaaring zelve werd een voorweep van Gefchilvoering. Niettegenftaande de voortrefre,
tyke Verdeedigingen van den Godsdienst en der Opentwuinge, voortgekomen nit de verfiandige en Godvrucrtige
inflelling van Mr. BOYLE , bleef de geest des Ongeloofs
b
wiAzaarn, en vertoonde zich, gedunrende de Tydperken,
tilt welken dit onderzoek bepaald is, in verfcheide gc,
tiamten, De eerae en misfehien gedngtfte aanvai op den
t:brise,
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Christlyken Godsdienst, was die van COLLINS , die de T7oorzeggingen aantastte. Hy werd gevolgd door TINDAL ,
in zyn Werk de Christenheid zo oud als de Wereld; waarin
die Schryver beweerde, de volkomene genoegzaamheid der
Rede, om elk ftuk in den Godsdienst te bepaalen; 't gevoig
daar nit afgeleid was geen ander, dan dat de Openbaaring
als geheel noodloos en overtollig moest verworpen worden.
MORGAN voer, in zyn Zedekurdige Philofooph, hevig uit,
tegen de Characters in de Heilige Bladeren vermeld, en bedoelde het gezag des Ouden en Nieuwen Testaments geheel
overhoop te werpen. De fpitsvindige Schryver, van het
Stukje, Bet Christendom niet op bewys gegrond, volgde
MORGAN. Welhaast gaf Mr. HUME , zyne Proeve over de
Wonderwerken in 't licht , en eindelyk ook BOLINGBROKE ,
zyn Reclit gebruik der Historien en Philofophifclie Werken.
Schriften , alleszins ingerigt tegen de Egtheid en Geloofwaardigheid der Heilige Boeken, tegen elk gedeelte der
Opeubaaringe. Alle deeze Werken , hoe vol dwaaling, gaven gelegenheid tot bet onderzoek van de allergewigtigtle
onderwerpen, behandeld door de bekvvaamfre Mannen, die
de geleerdfle en onwederlegbaarfle verdeedigingen van den
aa!igevallen Godsdienst opfielden. De Opitanding van CHRISTus jEsus,uit den dooden, werd meer dan ooit op't fferkst
geflaafd. Dit groot en wyduitgelirekt Gefchil, over de Openbaaring , maakt niet alleen een gevvigtig deel uit, van de
Kerklyke Gefchiedenis van Engeland, rnaar ook van die der
Letterkunde diens Ryks. Het duurde door de Regeeringe
van GEORGE DEN I en van GEORGE DEN II; en Meld de eerfle
Mannen bezig , die alle de kragten van hunnen geest infpanden.
— In 't voorbygaan moeten wy opmerken, dat het Ongeloof
van dit Tydperk , althans tot tiumE fchreef, niet tot Atheistery
overfloeg. Destery heerschte; en veelen, die, ten aanzien
van den Christlyken Gocisdienst,twyfelden,betuigden opregt
te gelooven, in 't Bataan en de Volmaaktheden van God, in
zyne Voorzienigheid , en een toekomenden Staat van Verge/ding. De credaante, door het Ongeloof, zedert aangenomen, zullen wy , op eenen anderen tyd, befchouwen.
Behalven de rechtftreekfche nafpeuringen van de Mykbaarlieden des Geopenbaarden Godsdiensts gaven de gefchillen ,
hierover gcvocrd, aanleiding tot Ophelderingen
over den
'
cart, de oogmerken, en de byzondere Leerftellingen des
Christendoms. Oordeelkunde !Meg het oog in de Heilige
Selniften: de ititflag daar van was , dat ze gezuiverd wereerd opgegeeven als in dezelve
den van veele itellingen,
ge(I 4
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geleeraard. De outhefling der Christenheid van de,. ongerymdheden met dies. Godsdienst vermengd, en het beter
verflaan van 't weezenlyk doeleinde cher Leere„ moet gerekcnd worden order de hoogstfchatbaarfte uitwerkzelen ,
door de aanvallen des Ongeloofs veroorzaakt. Terwyl de
Godgelcerden zich bevlytigden om de Openbaaring te zuiveTen van den roost der verkeerdheid, welke dezelve bykans
geheel overdekte, werd het menschlyk vertland verbeterd ;
men verkreeg regtmaatiger en redelyker inzigten van de
Waarheid. Dc geest des Onclerzoeks, werkzaam op eene
menigte van voorwerpen, verzwakte het Ryk van Onkunde,
Bygeloof en Dweepery.
MIDDLETON 'S Onderzoek van de Wonderwerken der
Ferfie Kerke , was .Verre van vyandig voor bet Christendom,

Integendeel diende het voor haare zaak , door eene behoorlyke linie van Grensfcheiding , tusfchen waare en verdichte Wonderwerken,te trekken, en het Gefchil , ter gelegenheid van 't zelve ontilaan , wrogt met andere mede, om
een vry en redelyk oncierzoek te bevorderen.
De aandagt der Eeuwe, en die der Geestlykheid,bepaalde zich niet enkel tot de Vraagilukken, die de Openbaaring
onmiddelyk betroffen , Zedekundige Onderwerpen werden
met grooten vlyt bearbeid. De Natuur,, en den grond van
Zedelyke Verpligting, onderzogt men nauwkeurig. E,en aantal Verhandeliugen, hier toe betrekkelyk , voncit leesgraagen. Men fpeurde na , of de Deugd rustte op de Rede en
Voeglykheid der dingen , op een Zedelyk. Gevoel, .of den
‘Vil van G011. : of ze outftondt uit een belangloos beginzel
van Goeddaadigheid, of eene welgeregelde Zclflicfde: of
Wysheid, Zedelyke Regtheiti, of 't betoon van Goedheid,
de Godheid tot werken bewoog. — 't Was zeer al,.
gemeen, Stelzels van Zedekunde to fchryven , Schetzen van
den Natuurlyken Godsdienst te geeven, en 't verband van
deezen met den Geopenbaarden aan te toonen. Nanwlyks
was 'er immer een Tydperk, waar in de Zedekunde nicer
onderzogt, en de kennis ci-aar van tot een hooger toppunt
gevoerd, werd. BUTLER-, en naa hem HAKTLEY, ging alle
zyne Tydgenooten te boven , in het Ont 1:011Wen V211 de
Beginzels van 's Menrciml Hart , en het oplosfen van
vraagitukken tot de Zedekunde behoorende.
Onmogelyk kon de aandagt van het Letterocfer.end gedeelte des Volks zich op de gemelde Voorwerpen restigen, of het moest zich ook in 't veld der Bovennatuur,
kunde begeeven. Behalven, niet wcinig Schriftcu over do
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Dude, en zo 't fchynt oneindigbaare gefchillen, over de
Vryheid en Noodzaaklykheid, kwani de vraag of het Beflaan van goo van vooren kart beweezen worden , zeer
.overweeging. In . 't algemeen begunftigden de Bovennatunrkundigen van die tyden minder, dan de laatere , de Stelzels
van Stoflykheid en Noodlottigheid. Het weezenlyk verZiel en Lichaam de Vryheid van 's Menfchil
fcben Wil, en de dugtigheid der bewylen , uit de Rede
voor eenen toekomenden Staat ontleend, waren de beerfchende begrippeu der Godgeleerden en.andere kundige
Nannen.
Men zal zich . geenzins verwonderen ,dat , te midden van
die yeelvuldige yoorwerpen ,_welke de , aaudagt der Oefengraageu bezig hieiden de Geleerdheid, eigenlyk zo geheeten, in verval geraakte. Men vondt 'er weinigen , die
lust of tyd hadden om zich toe te leggen op het leezen
van ,oude Handfchriften , het naagaan der verfchillende
Leezingen, het ophelderen der oude Schryveren , en andere werkzaarne Letterblokkeryen, die in haare foort zeer
nuttig zyn, en waar toe zich de Geleerden voorheen met
alien ernst zetten. De aangelegene ilukken, thans behandeld , gaven eene gebeel andere rigtin g aan den Geest. —
Hier by kwam nog eene andere omffandigheid , die den y..
ver, om zich op de eigenlyk gezegde Geleerdheid toe te
leggen , zeer fnuikte. Die dit deeden , werden befchreeven
als lieden van geen fmaak, elendige Letterknabbelaars en
Woordenzifters. Dit belachlyke, ichoon in veele opzigten
ongegrond , bleef niet zonder uitwerkzel, en dit uitwerkzel
was te grooter, daar Onkunde en Traagheid bier eene allergunfligfle gelegenheid vonden, om zich te bedekken onder
den mantel van afkeer van Schoolvosfery. Nogthans werd de
Geleerdheid, iu dien fmaak ,niet te eenemaal verwaarloosd,
BENTLEY vothardde , ondanks de tegenkanting, Welke by
ontmoette, ondanks de onverdiende veragting , waar mede
men hem overlaadde , in dit opzigt de eer zyns Lands op
te houden. Hy was de Atlas , wiens fchouders alleen
dien last konden draagen. Eenige anderen , nogthans, bevlytigden zich ook in dit yak, HARE en PEARCE betraden
dit fpoor. WARBURTON deedt zich kennen door zyne nitgeflrekte beleezenheid, zo wel als door zyne floute en fierire Verbeeldingskragt. JORTIN voegde een fcherpziende
Oordeelkunde by een opgehelderd Verfland en een brad
Dart. — In eene zo korte overziening als deeze , kunnen wy alle wel verdienstlyke Naamcn niet vermelden.
Gc
Maar,
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Maar,, fchoon het onderzoeken der oude Handfchriften,
het nagaan der onderfcheide Leezingen , het verbeteren en
ophelderen van gebrekkige en duistere Plaatzen, thans min
dan voorheen gefchiedde, werden de Griekfche en Reme:nfche Schryvers , in een ander opzigt , geenzins verwaarloosd.
Dc Gefchillen over de Godlyke Volmaaktheden en het Godsbelluur ; over de .natuur van, en de verpligting tot ,:Zedelyke Deugd ; over (Ad nut- en noodzaaklykheid der Openbaarin.
ge , en de Waarheid van den Christlyken Godsdienst , veroorzaakten de' vlytigfte nafpeuring van de gevoelens en
denkwyze der Heidenfche Wereld. Met dit oogmerk werden de oude Schryvers nauwkeurig geleezen , en veele
hoogstfchatbaare Werken hebben licht over dezelve verfpreid.
Van alle foorten van Letterkunde, lag de Oosterfche , geduurende het eerfte gedeelte van dit Tydperk, 't meest verwaarloosd. Zints den dood van Pocomm en nVDE , was
dezelve allengskens afgenomen; en eindelyk maar al te zeer
in vergetelnisfe geraakt. Onder de Regeering van GEORGE
DEN I , waren 'er zeer weinigen , die zich op deezen tak
der Letterkunde bevlytigden. Met den tyd, egrer, kreeg
een beter zugt invloed. Op den rustigen voorgang van
1)r. THOMAS nom', begun men zich te Oxfort in de Oosterfche Taalen te oefenen, -en werd dit niet weinig bevorderd door Dr. LOWTH'S Lesfen over de Dichtkunst der
Hebreetovem. De Herleeving, nogthans , dier Taalgeleerdhcid, bepaalde zich niet tot die beroemde- Hoogefchoole ,
maar ftrekte zich nit tot Cambridge, en andere Plaatzen.
VOOr den dood van GEORGE DEN II, was de Oosterfche
Taalbnde , in een blocijenden that, en dezelve is, zints
dien tyd, aangekweekt tot eene hoogte, Welke, vervolgens , byzondere opmerking zal verdienen.
Met betrekking tot de Wysgeerige en Wiskundige Weetenfeliap, hadt Sir IZAAK NEWTON den roem van Engeland ten hoogften toppunt opgevoerd , en niemand kon
verwagten in vermaardheid dien grooten Man te zullen
evenaaren. Hy hadt, niet te min, verfcheide doorlugtige
NaaVOigel'S als VALLEY, BRADLEY, MACLALTRINCH SMITH,

die zich bekend maakten , door hunne Kunde Ontdekkin.
en en Schriften, De Wis- Starre- en Gezigtkunde maakten onder deeze Mannen geen geringen opgang. De Ko1.;:n2lyk'e Societeit zette haare nafpeuringen voort; 'er warden gelukkige Proeven gednan ; men verflondt de werking
des Zeilficens betel; de Nen:dyke Historic hadt haare
re
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Devorderaars, en de verbeteringen van bet Microscoop
Vertoonde nieuwe wonderen in de Wereld der InfeCten.
Eater fcheen , ftaande bet -opgemelde Deel deezes Tydperks ,
de Koninglyke Societeit, den eerst verworven luister maar
fchaars op te houden. Maar, indien , voor eene wyl, dezelve taaude, 't was van Been langen duur. De onderzoeklust .yondt zich,. op nieuw,, gewekt door de ontdek-;
kingen in de Eleetricneit: het Stelzel van*FRANKLIN werd
volmaakt en vastgefteld , en heeft, vervolgens, in de kunde
van de kragten en eigenfchappen der Natuure, groote en
fpoedige voortgangen gemaakt. En het behoort tot de
ltegeering van GEORGE DEN III, bier aan alien roem by
to zetten.
Wat den flaat der Dichtkunde betreft, wy hebben reeds
opgemerkt , dat POPE, lang naa de komst der Vorflen uit
den Huize van Hanover ten throone, daarin bleef nitmun.
ten. Hy was , in de daad., het heerlykst Cieraad in deeze Godlyke Kunst ; en 't is 'er zo verre af, dat iemand
als zyns gelyken daar in vermeld konne worden , dat nie.
nand eisch kan maaken om hem te evenaaren in voortreflykheid en roem. YOUNG bekleedde een hoogen rang in
byzondere foort van Dichtflukken. Zyne Nagtgedagten ,
inzonderheid , beheizen , ondanks alle de gebreken , de
fterkfte blyken van eene vrugtbaare Verbeeldingskragt, van
een flout en verheven Vernuft, 't welk , ware het verfynd
geweest door Keurigheid, verbeterd door Smaak , en geregeld door Oordeel , hem een hoogen plaats in den Tempel
der Dichterlyke Vermaardheid zou gefchonken hebben.
THOMPSON 'S keurig Dicbtvermogenin het doen
van berchryvin men , om niet te fpreeken van de Verflandlyke
-en Zedelyke Schoonheden, zal zyn Jaargetyden eon voorwerp van altoosduurende bewondering maaken. In een an,
der Dichtfluk heeft by getoond een der gelukkigfte en be-,
valligfle naavolgers van SPENCER te weezen. Veele anderen
waren 'er, die na den loflaurier van Dichter dongen; doch
die meest Allen zich niet boven het middelbaare wisten to
verheflen. — Dit gnat door, aileen tot bet vroegfle gedeelto van tilt Tytiperk want op 't einde van 't zelve, herleefde do Gecst der Dichtkunde , in Engeland ,zeer fterk. 'Er
ftondt eon nicuw geflacht van Menfchen op , die de verdienMASON verrees als
de „sting aan dezelve bewees,
ter, Phenix nit de asfche van POPE. - CRAY vocrde bet
Lierdieht ten hoogften top van grootheid.
AKENsion
tAl de wAnTor.ls waxen e0tIchaape Dichters CH JOHN4*
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gaf aan het Hekeldicht de bytende kragt en flerkte
van JUVENALIS. Maar van alle deezen is het niet noodig
bier, in 't breede, te fpreeken: dewyl zy tot de overweeging van een volgend Tydperk , bepaaldcr behooren.
SON

WAARNEEMING WEGENS DE GOEDE UITWERKING VAN DEN
GAMI?lIER 5 IN EENEN VEROUDERDEN EN HARTNEKKIGEN RIIEUMATISMUS. Door * * * M. Dr.

verfchillend ook de denkbeelden der Geneesheeren
H oezyn,
omtrent de uitwerkinge van den Campher,, zo
'women zy t6g alle hierin overeen, dat het niet alleen een
clerk bederfweerend middel is, maar dat het ook een byzonder vermogen bezit, om het leevensbeginzel op te wekken ,
en de daarvan afhangende werkzaamheden des ligchaams
Beroernde Gete vermeerderen, en te regelen.
neesheeren bebben diensvolgens het gebruik van dit middel niet allcen aangeraaden in Rot-ziekten , maar ook in
langduurige verzwakkingen , en in ongefleldheden der Zenuwen. - Dan, ter oorzaake, dat de Carnpher,, nit
vermogen , de Circulatie
hoofde van deszelts
der vogten verrneerdert , en de uitwaasferning bevordert,
dat men ook van
Iran men reeds uit de Antzlogie
dit middel in die gevallen gebruik kan maaken , welke
Hiervan
Ilit eeue belette uitwaasferning ontftaan.
ben ik volkoomen, door de volgende Waameeming, overtuigd geworden. lien Man, tusfchen de veertig en vyftig
jaaren , klaagde over een aanhoudende Rheumatike pyn in
bet linker Schouderblad , die zig vervolgens tot omtrent
de inplanting der Delzoides , aan het Opperarmbeen , bepaalde.
De Patient verhaalde my, reeds verfcheide zo inwendige als nitwendige Geneesmiddelen gebruikt te hebben,
zonder dat by eenige beterichap daarvan befpeurd had.
Reeds hyna drie maanden had de pyn aangehouden ,
toen by my voor de eerfle maal daarover raadpleegde.
Spaanfche Vliegen-pleisters , narte en drooge vryvingen waren vrugteloos geweest , en zelfs de fled:Ile
zweetingen hadden hem geen verligting aangebragt. Hy
bad verfcheiden losmaakende en zagte zweetverwekkende
middelen gebruikt, byzonder nit bet antimon:':;ni , zonder
daar.
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daarvan eenige hulp te ondervinden. Myne eerfte gedagten vielen op het Eleariceeren , ,dog vermits de Lyder
my betuigde, een vrees voor dit Geneesmiddel te hebben , en tevens verzogt hem andere middelen aan de
hand te geeven, befloot ik om den Campher te beproeven , en fchreef hem ten dien einde de volgende
Poeijers voor:

R. Camphore cum fp. Vini.
in purl). redaEt. fcrup. iv
Sach. Canarienf. fcrup. ii
M. F. pulv. N. IX.
Van deeze Poeijers verzogt ik hem crriemaal 's daags ,
telkens een Poeijer te neemen. De eerite agt dagen ontdekte de Lyder geene de minfle beterfchap , dog, naa
dien tyd , befpeurde by des nagts eene vermeerderde nitwaasfeming , die hem eenige verligting aanbragt.
Ik verzogt hem vooral met dit middel aan te }louden:
— naa verloop van veertien dagen ontdekte aan den.
Opperarm een lirefipelas , met fterke vermindering van de
Rheumatique pyn. De beweeging van den arm , die eenigzins moeijelyk was geweest, begon nu veel makkelyker te zyn. — De Erefipelas bleef eenige dagen ftaan,
en verdween eindelyk , order het voortgebruiken der Poeijers , zonder dat de Lyder eenige herhaalingen van de
.Rheumatieke pyn gehad heeft.

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN KOEKKOEK.
(Volgens den Heel' DE MONTBEILLARD, MederallyVer
Val den k-leer DE BUFFoN.)

it gedrag des Kcekkoehr is, derhalven (*), geene onD
gerymde ongeregeldheicl , geene gedrochtlyke afwyking , en uitzondering van de Wetten der Natunre , gelvk
WILLUOHAY 't zelve noernt; maar een noodzaaklyk uitwerkzel van die zelfde Wetten , eene overgang die tot de orde
van derzelver uitkomllen behoort, en 'er niet aan kan ontbreeken , zonder een ledig vak te laaten in het algemeene

StetCO

boven
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Stelzel, zonder eene afbreeking te veroorzaaken in de
ten der verfchynzelen (4).
1k ken meer dan twintig foorten van Vogelen, in welker
nesten de Koekkoek zyn Eijeren ligt. Men vindt ze nimliter, of ze ilaagen nooit, in de nesten van Kivartels en Patryzen , wier Jongen bykans zo ras ze gebooren zyn ,
loopen. 't Is zelfs zeer zeldzaam , dat de Koekkoek's Eijeren uitkomen in de nesten van Leeurikken , die minder
dan veertien dagen betleeden aan de opvoeding hunner
jongen: terwyl de jonge Koekkoeken , althans die men in ecn
kouw opbrengt, verfcheide maanden werk hebben cer
e
alleen eeten; doch , in den ('mat der natuure, kan denodzaaklykh id, de vryheid , de keuze van bet voedzel eigenlyk voor bun gefekikt , veel toebrengen tot eene vroegere
ontwikkeling en beter voortgaug der opvoedinge (t); of
zorg der Voediler geene andere mat hebben dan
zou de zorm
Kweekelings?
de behoefte
Vreemd moge het fchynen, dat, order de Vogeltjes, die
den Koekkoek tot Voediler ftrekken, ook veele graaneetende
Vogeltjes gevonden worden : maar men herinnere zich daar
by, dat veele graaneetende Vogeltjes hunne Jongen met
infeaen voeden , en dat , behalven dit , de groeijende
zelfitandigheden, in den krop deezer kleine Vogeltjes vetmaalen , den jongen Koekkoek kunnen dienen, tot by zelve
in !hat zy om Rupfen , Spinnekoppen en andere infeften
op
CO y'deeze gelegenhcid , dat de Schryver zo veel vcrmlfes
verrpilt om het gedrag van deezen Vogel te verdeedigen,herinneren wy ons , gc-leezen to hebben , ecne Verhandeling, door
den Heer nmtaisANT , in den jaare 1752, der Koninglyke Acadonie medegedecid (*) , waarin die Hoer, op Ontleedkundige
Gronden, aantoont , dat de Koekkoek, wegens deszelfs liehaamlyk maakzel, onvermogende is , om Eijeren uit te broeden;
(loch daar de Heer DR MONTBEILLARD dit gevoelen, op 't einde
van dit Stuk, op gelyke gronden , verwerpt, zo laaten wy het
eenen Derden over, om dit gefehil te beilisfen.
(-1-) 1k kan Diet nalaaten bier op te merken , 't geen do
Neer SALERNE zegt, dat de Koekkoek zich, geheele maanden
Lang , door zyne aangenomene Moeder Iaat opvoeden ; zo lang
by kan, dezelve volgt , onophoudelyk om eeten lehreeuwende;
doch men begrypt ligt hoe moeilyk het valle , dit wear te
neemen.
(*) Zie Oil7C PM. Len. IL D. 2de b1.847 enz. in 1762 uirgegeeven. —
En Vitgez. Verb. IV. 0. hi. 109.
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op welke by gefleld is , te vinden , als die niel,igmaal
rondsom zyne wooning krielen.
Wanneer het Nest, door een Koekkoek uitgekoozen , van
een klein Vogeltje is, gelyk doorgaans, is het veelal plat
gedrukt, en bykans onkenbaar : een natuurlyk gevoig van
de grootte en zwaarte des jongen Koekkoeks : hier nit ontfast , wyders, dat de Eitjes, of de Jongen, tier Voedfier,
zomtyds uit het nest geflooten worden: maar deeze Jongen,
uit het ouderlyk huis gedreeven, komen niet altoos om;
wanneer zy eenige kragt gekreegen hebben, wanneer het
nest digt by den grond, de plaats luw en het weer gunflig
is, zoeken zy fchuil in den mosch en ruigte: de Vader
en Moeder zorgen voor zonder, te dier oorzaake,
het opvoeden van den vreemden te verwaarloozen.
Alle de bewoonders der bosfchen verzereren, dat, wanneer het Wyfje van een Koekkoek eens het Ey gelegd heeft
in een door 't zelve verkoozen nest, terflond wegvliegr,
en zich des met meer bekreunt, dat het Mannetje even min
daar voor zorgt. Nogthans heeft de Heer LOTTINGER
waargenomen , niet dat het Mannetje en Wyfje zorge
voor hunne Jongen draagen; maar dal ze zingende dezelve op zekeren affland naderen : dat zy, van den eenen
en den anderen kant elkander fchynen te hooren , te antwoorden , en opmerking op elkander neemen : by voegt
'er nevens , dat de jonge Koekkoek nooit mist op bet geroep te antwoorden, 't zy in 't bosch , 't zy in een
vlugt , mits by niernand zie. Vast gaat het, dat men ,
het geroep der jongen nabootzende, de Ouden doet toevliegen , en men ze
hoort zingen omtrent bet
nest waar het jongligt
, even als op andere plaatzen:
doch 'er is geen bewys altoos voor, dat deeze de Vader
en de Moeder zyn van het Jong ; zy betoonen ook geene
dier genegenheid te kennen geevende oppasfingen, welke
Ouderliefde ontdekken; auks bepaalt zich, van hunnen
kant, tot die vrugtlooze geluidmaakingen, waar aan men
oogmerken , weinig flrookende met hunne gewoonc handelingen , heeft willen toefchryven , en iu de daad niets
anders behelzen , (Ian die overeenftemming, welke doorgaands gevonden wordt by Vogelen van deze]fde foort.
Al de wereld kent den Zang des Koekkoeks , ten minfen zynen gewoonen Zang, kou kou , kou kou , kou kou
kou kou, kou kou, deeze is zo onderfcheiden, dat dezelve
bykans in alle Taalen invloed gehad hebbe op den Naam
des Vogels. In 't Grieksch kcaxxvg , in 't Latyn Cuculzts
in
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in 't Italiaansch Cuculo , in 't Spaansch Cuclillo , in 't
Fransch Coucou , in 't Engelsch Cukkow,, in 't Hoogduitsch
Kukkuk. Deeze Zang is het Mannetje alleen efgen en
't is in de Leine , den Paartyd , dat hy dien laat hooren
dan eens op een dorren tak gezeeten , dan eens vliegende
zomtyds breekt by dien of door een dof gebrom , met ongelyk aan een Mensch die kucht , den klank flaande van
krou k)ou met een roesterige ftem : behalven deeze geluiden , hoort men ze zomtyds een anderen veel helderder
klank , fchoon eenigzins beevende , Haan: als go' go , guet
guet, guet: dit geluid maaken ze , wanneer de Mannetjes
en Wyfjes elkander najaagen : eenigen hebben veronderfield , dat dit het geluid van 't Wyfje was: dit flaat, verliefd , nog een anderen toon, glou, glou, die zy vyf
of zesmaalen fierhaalt , met een vry Berke en heldere
ftemvan den eenen boom op den anderen vliegende
,dit f'chynt een driftopwekkend geluid voor 't Mannetje
te weezen , althans deeze , 't zelve hoorende nadert het
'
Wyfje , volvuurig roepende , Kou , kou, kou.
Ondanks de verfcheidenheid van ftembuiging en toon (die
het algemeen denkbeeld , dat de Koekkoek altoos den onden
zang zingt , wederlegt ,) heeft men nooit den tang des
Koekkoeks met dien des Nagtegaals vergeleeken , dan in de
Fahel (*).
Voorts is bet zeer twyfelagtig , of de Koekkoeken, cigenlyk gezegd , paaren zy voelen den drang ter voortteehinge ; doch niets vertoont zich 't welk na verbintenis of
verknogthcid gelykt. De Mannetjes zyn veel talryker dan
de Wyfjes, en vegten 'er zeer dikwyls om ; doch het is
om een Wyfje in 't a/gemeen, zonder eenige keure of bevoorregting van 't zelve, en wanneer zy den lust geboet
hebben, vliegen zy heen , en zoeken nieuwe voorwerpen
ow dien te voldoen , en die weder te verlaaten; zonder des
eenige verdrietlykheid of bezorgdheid te betoonen , omtrent
het geen van alle deeze fteelswyze genomene vermaaken , kan
voortkomen, zonder iets te doen voor de Jongen , die 'er nit
ge(*) In de Fallelen vertelt men , dat de Nagtegaal en de
Koekkoek ow prys zongen , voor den Ezel : deeze wees dien aan
den Koekkoek toe: de Nagtegaal beriep zich op den Mensch ,
die ten zynen voordeele vonniste. Zints dien tyd heeft de
Nagtegaal altoos beginnen te zingen zo ras hy een Mensch
ziet, als ow dien Regter te bedanken , of de billykheid, van

't geareeken vonnis te wettigen.
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gebooren worden : zy bekreunen- zich ook deezer niet , naa
dat ze gebooren zyn : zo waar is het, dat de onderlinge
tederbeid van Vader en Moeder ten grondflage ftrekt van
hunne algemeene genegenheid voor 't kroost, en, by gevolge , het beginzel van goede °rile : naardemaal, zonder
genegenheid van Vader en Moeder, de Jongen en de foorten zelve gevaar loopen van verlooren te gaan ; en wat
behoort mecr tot de goede orde , dan dat de foorten be"louden blyven ?
De Jongen, eerst Ititgekomen , than ook hun byzonder
geluid , waar mede zy roepen. Dit geluid is niet min
feherp dan dat der Bastaardnagtegaalen en Roodborstjes ,
hunne Voechiers , welker won zy aanneemen , uit kragt
van bet Inftinet der navolginge : en daar zy de noodzaaklykheid ontwaar worden om eene aangenomene Moeder,
die het recht moederlyk hart hun met kan toedraagen , te
verzoeken en flerk to . dringen, herhaalen zy, onophoudelyk , dit roepend geluid, of, indien men 't zo begeert te
noemen , dit gehed , -onophoudelyk daar toe opgewekt ,
door onophoudelyk wederkomende behoeften , en welks
betekenis geenzins dubbelzinnig is , daar zy den grooten
Bek deeds, zo wyd mogelyk , opengefpalkt houden ; zy
zoeken 'er nog meer nadruks aan by te zetten , door de
beweeging hunner vleugelen , welke met teder gefchreeuw
gepaard gaat. Zo ras hunne vleugels flerk genoeg zyn ,
bedienen zy zich van dezelve om haare Voediler te voJgen
op de naaste takken , wanneer zy van hun afgaat , of te gemoat te komen , als . zy voedzel aanbrengt. Zy zyn onverzaadelyke Kweekehtigen ; de !dente Vogeltjes , die veel
al tot Voecifiers flrekken , kunnen nanwlyks het noodige
aantleepen , inzonderheid , indien zy teffens , gelyk zomwylen gebeurt , eigen Jongen moeten voeden. De jonge
Koekkoeken , Welke men opkweekt , behouden , volgens
rafscu , tot den vyfitenden of twintigften van September,
dit roepend geluid, en flaan het by die hun te eeten geeven ; (loch , als dan worth
Item allengskens zwaarder,
nietmeer.
en welhaast boort men 't met
De meeste Vogelbefchryvers flemmen overeen , dat de
Infe6ten het voornaamfie voedzel der Koekkoeken nitmaaken , en dat zy een zonderlingen fmaale in de Eijeren der
Vogelen vinden. RAY heeft Ruffen gevonden in de
maag , ik heb 'er daar en boven verfcheide zeer kenbaare
overblyfzels van gewasfen in aangetroffen , en zomtyds
Moine tteentjes. De Heer FIUOCH wil dat men den jouH
V. DEEL, MENCELW. NO. 3.
gen
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gen Koekkoeken , zo vroeg en zo laat, altoos te eeten moet
geeven als men gewoon is op de. langfte zomerdagen.
Dezelfde Schryver heeft de wyze in opmerking -genornen ,
op welke zy de Infeden leevende inflingeren : zy vatten
de i upfen by den kop ; neemen ze in den bek, en drukken ze 'dernmate, dat al het vogt ten aarze nitkomt ; dan
flingeren zy ze andermaal, en' herdoen dit dikwyls eer zy
ze opeeten : even zo vatten ze de Kapellen by den kop,
drukken ze in den bek , verpletteren ze tot het borstfchild ,
en eeten ze met de vleugels en alles op : zy ' gebruiken
ook Women ; doch geeven de voorkeuze aan de leevende.
FRiscu gaf een jongen Koekkoek , dien by opvoeclat , als
hy geen Infe6ten hadt , Lever en Scbapen-nier, in, ldeine
langwerpige flukjes gefneeden , gelykende naar de Infecten , bet geliefde voedzel : wanneer deeze wat droog waren , meest by ze eenigzins bevogtigen , om ze doorzwelgbaar te maaken : voor 't overige dronk zyn Koekkoek nooit
dan in gevalle de fpyzen wat droog waren , en dan nog
altoos met eene zo ongevallige bonding , dat het wel te
zien was , dat dit drinken met wederzin gefchiedde : op
alle andere tyden , wierp hy bet weg , en fchudde van zyn
bek de waterdruppels , met geweld of behendig daar ingebragt ; en de eigenlyk gezegde IVatervrees fcheen eene
hcbbelyke eigenfchap deezes Vogels. De.:ze hebben ook
anderen , en ik , waargcnomen.
In 't eerfle Jaar zingen of roepen de Koekkoeken niet ,
en de Chicle houden 'er mede op , of doen het althans zo
aanhoudend niet , omtrent bet chide van Juny ; doch dit
itilzwygen is geen token van bun vertrek ; men vindt ze
zelfs op„de vlakte tot het einde van September en laater :
-'t is de eerfle aanval der koude en gebrek aan Infeden ,
die hun doen befluiten na warmer ftreeken te verlinizen :
zy trekken meerendeels na Africa : de Heeren DE GoDEmu en DES MAZYS teller ze onder de Vogelen , die, tweem aalen 's jaars , het Eiland Malta overtrekken.
By
hunne ovcrkomst iii onze landfireeken , fchynen zy de
bewoonde plaatzen min te fchuwen , dan vervolgens ; wailneer zy in de bosfchen ornzwerven , en overal waar zy
nesten aantreffen om in te leggen , Eijeren , Infeden ea
vrugten te eeten. In den . Naatyd zyn den, inzonderheid de Wyfjes , goed om te eeten , en .zo vet als zy
's Voorjaars mager zyn : het vet zit meest aan den hals ,
en deeze maakt bet lekkerfle beetje nit van dit Wild. Zy
zyn doorgaans alleen , verancieren alle oogenblikken vau
plants ,
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plants, en leg en elken dag een groot end wegs af, zonder ooit sang achtereen te viiegen. De Ouden in Italie,
Damen den tyd van de aankomst en het vertrek des Koekkoeks waar. De Wyngaardeniers , die het fnoeien hunner
wyngaarden niet afgedaan hadden by de overkomst der
Koekkoeken, werden voor Luiaards aangezien , en arekten
ten voorwerpe van algemeenen fpot : die voorby gingen
verweeten hun hunne traagheid , door het geroep des
Koekkoeks na te bootzen.
De Koe4-koeken, fchoon listig en eenzaamheid minuend,
zyn zeker opzigt vatbaar voor opvoeding. Verfcheide
Perfdonen van myne kennis hebben ze root en tam gemaakt. .Zy werden gevoed met gehakt vleesch , rauw of
gekookt , met eijeren , infeilen , geweekt brood en vrugten. Een deezer getemde Koekkoeken kende zyn Meester,
kwam op zyn roepen , volgde hem op de jagt, zittende
op zyn • roer,, en als by op den weg een morelleboom
aantrof, vloog by derwaards , en kwam niet weder eer by
welverzadigd was : zomtyds bleef by eenen geheelen dag
van zyn Meester af; niaar volgde hem van verre viiegende van boom op boom : in huis hadt by vryheid om overal te loopen , en bragt den nagt door op een kruk. De
drek deezes Vogels is wit en seer veelvuldig , dit maakt
derzelver houden lastig : men moot zorg draagen om ze
voor de koude te bewaaren , als men nit den Herfst in
den Winter treedt : dit is voor die Vogelen een hachlyk
tydperk , en ik heb in 't zelve ze alle verlooren die ik
meende op te voeden , en veel andere Vogelen van verfcheidenerlei foort.
OLINA tekent op , dat men den Koekkoek tot de Jagt
kan opbrengen , even als de Sperwers en Valken; doch hy
is de eenige Schryver die sulks verzekert , en het kan gemaklyk eene dwaaling weezen , gelyk veele anderen in de
Natuurlyke Historic dcezes Vogels , door de gelykheid
zyner Pluimadie met die des Spe vers.
Over geheel de Oude Wereld zyn de Koekkoeken vry
algemecn verfpreid , en fchoon die van America andere
hoedanigheden hebben , kan men in veele een trek ontdekken , dat ze tot 61.1 Gezin behooren. Die, welke
wy hier beoogen , vertoont zich niet dan des Zomers
koude, of zelfs gemaatigde , Gewesten , gelyk die van Europa, en des Winters alleen in fleeter areeken : gelyk aan
die van 't noorden van Africa; hy fchynt seer heete
en seer kou,le lugtareeken te fchawen.
II
Niet
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Niet dan huppelende gaat de Koekkoek op den grond
zeldiaam rust hy 'er op , en als deeze huppelende gang
niet voor 't oog bleek , zou men het ligt kunnen opmaaken, uit de zeer korte Pooten , en de nog korter Dijen.
Len jonge Koekkoek , door. my waargenomen , maakte geen
gebruik van zyn Pooten om te gaan ; maar bediende zich
van zyn Bek om zich, op zyn buik voort te lleepen , omtrent op dezelfde wyze als de Pappegaaijen : wanneer hy
in zyn kouwtje kroop, merkte ik .op, dat by de grootfle
tier achtervmgeren voorwaards zette , doch 'er zich min
van bediende dan van de twee voorvingeren ; in zyn kruipende beweeging bewoog hy ook zyne wicket] , als wa,
re tot behulp.
Ik heb reeds aangemerkt , dat de Pluimadie van den
Koekkoek zeer verfchillend was; bier uit volgt , dat wy in
de befchryving van dien Vogel , ten deezen opzigte , niet
nicer kunnen doer , dan een denkbeeld geeven van de
kleuren en derzelver verdeeling , zo als men die doorgaans
aantreft. De meeste voiwasfen Mannetjes, my aangebragt,
waren, aan den Kop en het Bovenlyf, fielder aschgraauw,,
en dezelfde kleur hadden ook de dekveeren van den Staart,
de kleine dekveeren der Vleugelen, de grootfie digt by
den rug en de drie pennen daar door bedekt ; de groote
dekveeren van bet middelfle des Vleugels waren bruin ,
met rosfe vlekken en wine tippen , de verst van den rug
verwyderde en de tien eerite Vleugclpennen donker aschgraauw, en aan 't binnenfte gedeelte met rosagtig wit gevlekt : de zes volgende pennen , bruin, wederzyds met
rosfe plekken - , wit uitloopende : de gorgel en voorhals
belder aschgraauw,, het overige van 't Onderlyf met bruine dwarsftreepen op een vuil witten grond : de pluimen
der Dyen desgelyks , te wederzyden .afhangende , als
manchetten op de fchenkelen , die ook ter halve lenge
aschgraauwe vederen hebben ; de Staartpennen zwart en
wit gctipt , de aclit middelfle wit gevlekt, digt op den
leant en op den binnenkant : de twee in 't midden desgelyks gevlekt op den bnitenkant, en de buitenfte der zydpennen dwars geflreept met dezelfde kleur; de Iris is nootkleurig , zomtyds geel : het binnenst Ooglid zeer doorfchynend : de Bek , van buiten zwart , van binnen geel :
de hoekcn by de opening oranjeverwig ; de Pooten geel ,
en een wcinig van die kleur aan het grondfluk van het
ornierfluk des fleks.
Ik heb vecl Wyfjes gezien, die zeer heel naar de Mannet-
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netjes. geleeken en, by zommige , op de zyden van den
Hals blyken gevonden van de bruine areepen , waar van
LINNiEUS gewaagt. DoEtor DERHAM zegt , dat de Hals
der Wyfjes rosagtig gevlekt is, en het boventte gedeelte
des Lyfs bruinder dan fiat der Mannetjes • als mode dat
de Vleugels eenigzins rosagtig zyn , cn Cie Oogen min
geel. \Tolgens andere Waarneemers is het Mannetje 't
zwartst. Niets bettendigs is bier in dan eene beilendige
veranderlykheid van Pluimadie , die ook veel van den Ouclerdom afhangt , en in de Jongen zeer verfchillend is naar
day ze in 't wilde opgevoed , of in kouwtjes opgebragt
worden. - De gefteldheid van do Maag deezes Vogels waar in zeker Vogelbefchryver,, de ongefchiktheid
des Koekkoeks om te broeden meent ontdekt te hebben ,
beyond ik niet anders dan in eenige Vogels , die egter,
broeden en wy gaven hier boven de redenen op van dit
verfchynzel.
De geheele langte des Koekkoeks is tusfchen de dertien
en veertien duimen; zyn Vlugt omtrent twee voeten.

BERIGT VAN EENE NIEUWE WYZE OM EIJEREN , DOOR
MIDDEL DER ELECTRICITEIT, TE DOEN UITKOMEN.

Door den Heer

ACFIARD.

Eleariciteit brengt verfcheide uitwerkzels wort ,
D eovereenkomitig
met die der Warmte: zy vermeerdert

de Uitwaasfeming , zo in bezielde als in leevenlooze , Lichaa men ; zy verfnelt den omloop des Bloods ; zy verhaast
den groei der Planten , en levert nog verfcheide andere
verfchynzels op, Welke eene groote gelykheid hebben ,
met die uit Warmte voortkomen, welker optelling my to
ling zou vallen , en hier niet behoeven vermeld te worden.
Deeze gelykvormigheid tusfchen de Warmte en de Electriciteit , decdt my denken , dat dezelve misfchien zon
kunnen dienen om het Vrugtbeginzel in de Eijeren to
ontwikkelen. Om de proof to neemen van dit denkbeeld ,
elearifeerde ik eenige dagen en nagten Hoender-eijeren ;
doch het was my niet mogelyk de minfie ontvvikkeling te
ontdekken. Het ongelukkig flaagen deezer mite Proefneeming toefchryvende , aan de agtloosheid der geenen ,
H3
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:tan werken ik het werk 's nagts bad - toevertroliwd, herbaaide ik dezelve, en bleef Reeds by myne Elearifeermachine. Ik was, ondertusfchen , niet gelukkiger dan de
eerfte keel-. De Eijeren hadden geene andere verandering
ondergaan ,dan dat zy eenige greinen van derzelver zwaarte
verlooren; een uitwerkzel, misfchien toe te fchryven aan
de uitwaasfeming, en ik vond my bier in bevestigd, door
de ledige ruimte ,welke ik, by de opening, in deeze Eijeren vond.
Naardemaal 'er maar t.c a zekere bepaalde.. graad van
Warmte is, gefchikt om bet Vrugtbeginzel der Eijeren te
ontwikkelen, en alle fterker, minder of ongelyke, graad 't
zelve bederft, geloofde ik, dat de flegte nitflag myner
twee Proefneemingen voortkwam uit de te groote , te kleine, of te ongelyke maate van F,ledriciteit. Om die te
bepaalen , welke uitwerkzels voorthrengt, gelyk aan die
eener Warrnte van 32 graaden, welke, volgens de Heeren
de REAUMUR en BEGUELIN , de bekwaamfte is tot het
kunitig broellen van Eijeren, zogt ik den graad van Electriciteit , die , op eene Vloeiitoffe werkende , de uitwaasfeming vermeerderde in denzelfden trap als eerie Warmte
van 32. graaden: want deeze twee oorzaaken• het zelfde
laitwerkzel voortbren gende, in denzelfden grand , 07eloofde
ik, daar te mogen befluiten, dat zy noodwendig met
dezelfde kragt moesten werken.
Om deeze bepaaling te maaken, vulde ik drie koperen
Cubusfen van denzelfden inhoud, met water. De een
word verfcheide uuren agter een geeledrifeerd, derwyze
dat de maat der Ele&riciteit bekend en onveranderlyk
was • de ander was gepl
atst aan de zyde der Eleatrifeera
machine, en de derde gedompeld in water door een
lamp, op de Warmte van 32 graaden gehouden. Uit de
vergelyking van het verfchil, 't well: zich, aan 't einde
der Proeve, tusfchen de uitwaasfeming van den
-r eeledrifeenen Cubus en die naast de EleCtrifeer-machine
geplaatst was , met de uitwaasfeming des waters in den
derden Cubus, ea die geduurcnde denzelfden tyd blootgefteld geweest was aan den derden graad van Warmte,kon
ik bepaalen de evenredigheid tusfchen cle Uitwaasfeming,
door elken graad der kleetrieiteit te wege gebragt, en die
voortkonn nit eene grand van eene gegeevene Warmte.
Menigmaal deeze Proeve herhanlende, en ftecds de maate van Eleatriciteit veranderende, be yond ik tat die uitgedrukt worth door het
2.575., op de Tafel gevoegd,
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by eene befchryving van eene Ele&ronzeter harmonique , geplaatst in het Eerfte Deel der Werken van de
Societe Phyfique te Perlyn , juist dezelfde is met die de
VOegd ,

Uitwaasfeming zo veel vermeerdert als eene \Varmte van
graaden.
Naa op deeze wyze den graad der Eledriciteit bepaald
te hebben, welke, myns oordeels , de gelchiktfte moest
weezen one het Vrugtbeginzel in de Eijeren te ontwikkelen , hing ik een tinnen fchotel , met, zestien Eijeren aan
den Conductor van de Eledrifeer-machine, en ving met
eledtifeeren aan ; en zette het voort acht dagen en acht
nagten , met eene maate van Eledriciteit , zo veel my
nrogelyk was, het naaste bykomende . aan die beantwoordt, aan den derden graad van Varmte, als ik my
zo mag uitdrukken.
Dc nitilag deezer Proefneeminge was zeer gelukkig en
bewaarheidde alle myne gisfingen: want, naa het verloop
van acht- en veertig uuren, een deezer Eijeren geopend
hebbende, had ik het genoegen om 'er een klein beginzel
van Ontwikkeling in te ontdekken; ik opende vervolgens
alle dagen an Ey, en vond fteeds de maat van ontwikkehog der Vrugtbeginzels geevenredigd aan den tyd , gedua-rencle welken de Eijeren geeleetrifeerd waren (*).
Ik had ten oogmerke deeze proeve verder voort te zetten ; doch de kettingen in de war raakende, vloog 'er een
vonk uit, en dit al te fchielyke , en om zo te fpreeken ,
oogenbliklyke verlies der Eledrifche Vloeiftoffe, welke almos met eene kleine beweeging gepaard gaat, doodde
waarfchynlyk de Vrugtbeginzels: want den volgenden dag
vond ik
alle dood.
Om eon Ey uit den fchotel to krygen , zonder nadeel toe
te brengen aan de overblyvende , door het verwekken van
vonken , moest ik my van een glazen werktuig bedienen.
Schoon men niet konne twyfelen , of de Eledriciteit, in
that zynde om 't leeven aan een Vrugtbeginzel te geeven,
ook bekwaarn zal weezen om 'er den volt:omenaan
by to zetten , en 't zo verre te brengen dat het Kuiken nit
het Ey kome, zou het, egter, wel der moeite waardig weezen , met de Eledriciteit zo tang aan te houden , dat het
Kuiken gebooren worde. Zulks zou ftoffe verfchaffen, tot
verC) 1k heb de eer gehad, ow deeze, weltewaard, der Academie aan to bieden.
II 4
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verfcheide gewigtige waarneemingen ., ons leeren , of de
tvd, tot de ontwikkeling van het Vrugtbeginzel door de
Eledriciteit voortgebragt , gelyk ttaa met den tyd-, noodig,
om , door middel der Wartnte , aau bet Vrugtbeginzel de
groutst mogelyke volmaaktheid te geeven.
_ ..,ez,..,..21,1111:11.7-1•2.5.VMSIRMauraa.1.1711MeliMisoolan

VERHANDEL ENG OVER DEN DOORTOCHT HET NOORDEN
OM STREEKENDE TER ONTVO HWING EN. WAAR DEERING VAN DIT VEE L MA ALS BE HANDELD OND ERWEEP MET AANMERKINGEN OVER 'T YS BY
DE POOLE N.

DOOT M. LE DUC DE CROY.

eer veel verpligtings heeft men aan de geleerde Aardrykskundigen, die zich zo veel moeite gegeeven hebben om de mogelykheid te toonen der Doortochten op eeni.
ge plaatzen, welke dezelve niet fcheenen te gehengen. De
ftandvastigheid , daar in betoond, en de nafpeuringen door
hun gedaan, als mede hunne zorge , om de oude verhaalen te doen gelden , hebben ons lichtgeevende poogingen
verzorgd, van welke de Aardrykskunde groote voordeelen
heeft. Maar is elk lunmer niet wat te veel verbuetrol-ken
•
knogt geweest aan zyn gevoelen voor eenig byzonder tr,!=deelte , zonder genoegzaam het geheel over te zien , en het
waare punt des geichils te bepaalen ? Dit zal ik zoeken op
te helderen , om , zo 't mogelyk is , vaste denkbeelden
over dit onderwerp , te geeven.
De laatfte Reistochten van de Heeren COOK en CLARKE
hebben de voornaamtle poogingen , in vroegeren tyde gedaan , voltooid. Men behoort zelfs , voor af, te weeten ,
waar aan men zich te !louden hake; dit hoop ik te doen
zien.
Men moet onderfcheid maaken tusfchen een
Doortocht in 't groot befchouwd, en nuttig voor den Koophandel, en eene toevallige kustvaart , in eenige onderfcheide gedeelten. ---- In 't groot, heeft men het tegenwoordig overal bezogt; het zal altoos nuttig weezen voor de
Aardrykskunde en de Kustvaart , meer ontdekkingen te
doen en van elk gedeelte byzonderder berigten te geeven :
dan ik geloof dat men reeds voorlang, het vraagftuk in 't
groot, en in den waaren zin , heeft kunnen oplosfen.
Om dit Onderwerp, fchoon kort, te behandelen in die
or-
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ord e Welke het my toefchynt te verdienen zal ik deeze
verdeeling volgen.
VOOR EERST. 012derZOC,ZT7/ 'Mt het IS ern Doortocht ten
Noorden om te vinden, 't zy ter Zee, door de Rivicren , of
anderzins ?
TEN TWEEDFN. Eenige byzondere Natuurkundige en andere Bedenkingen , tot dit Stuk betrekking hebbende , in 't
midden brengen.
TEN DERDEN. Handelen over 't Ts , de l'Or Ming van 't
zelve , en de twee foorten, welken men moet onderfcheiden.
TEN V1ERDEN. Nafpeuren wel(T de Landpinten en plaatzen zyn, die de meeste hindernisfen verwekken.
TEN VYFDEN. Het Befluit nit dit alles opnzaaken (*).
Voor eerst. Onderzoek vat het is een Doortocht Nocrden onz te vinden , 't zy ter Zee, door de Rivieren , of
anderzins?

Dit is niets minder dan voor alle goede Zeefchepen, 't zy
Koopvaarders of andere, een Doortocht te vinden, voor dezelve bruikbaar, die zekerder,, korter, gemaklyker en onkostbaarder is clan het omzeilen der Lidhoeken van 4merica of Afric,!. Indien eenige dier omftandigheden ontbreekendan is bet oogmerk niet bereikt.
Om in
de ZuiZzee te komen,.na yapan, Kamtfchatka, en de gebode Westkust van t merica te zeilen , hebben wy geen
anderen weg dan ter zee , met Schepen tot dien tocht toegerust , die, de Straat van Magellaan door, Kaap Horn,
of de Kaap der Goede Hoope , omzeilen.
Het voorwerp is, derhalven , (en 'er Ican geen antler
zyn ,) om voor diezelfde Zeefchepen een korter ,,ten
fIen een zo zekeren en min kostbaaren weg, te vinden.
' voldoen maar
Men zoekt geene ydele Dieuwsgierigheidte
jets nuttigs uit te voeren , en 't blykt dat de zaak
' niet
altoos genoeg uit dit oogpunt berchouwd is.
Men heeft bet bezogt ter Zee, en door het binnenfle
van Noord-America.
Ter Zee , met ten Noorden van Europa en Afia te zeilen
't zy
CI') Men zie, dit leezende, de groote Wereldkaart van den
Fleer D ' ANVILLE , en de groote kaart van 't Ruslisch Ryk,
den jaare 1776. Ten opzigte van bet Vs aan 't Zuider halfrood , de kaart by FRONTIN. [Hier toe zal men ook met
vrugt gebruik kunnen -rnaaken van de keurige kaart des Zuider halfronds, geplaatst voor de Voyage towards the South Pole
and round the World, by jiimEs cootc.j
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't zy van 't Oosten na 't Westen, of van 't Westen na
't Oosten. De keus hier van moet beflist worden, door
de heerfchende Winden en Stroomen. De kunde der
Zeelieden , die dit gedeelte doorkruist , en met kleifie
Vaartuigen de Zee van Siber:e bevaaren hebben , nioet
bier licht geeven over de •heerfchende Winden en Stroo-nen , derzelver tyden, As mede of de heenreis, mogelyk
zynde, de wederkornst, op een anderen tyd, doenlyk is.
'Er zyn eenige ontdekkingen , die fchynen aan te
duiden, dat de Wind y ea van 't Westen na 't Oosten
waait; dock dit verdient nadere bevestiging.
Door 't binnentte van Noord-4nzerica kan die Doortocht
niet gevonden worden dan langs Rivieren , en . tusfchen
beide komende Meiren, indien ze 'er zyn , gelyk men zomtyds gegist heeft. Men kan het bezoeken door Baffins en
Hudfons Baaijen , of van het einde der Meiren van Canada ,
westwaards aangaande ; of van den kant der Zaid-zee , en
bet einde, ontdekt door COOK, de rivieren opwerkende, en
van 't Westen na 't Oosten.
Uir deezen hock kan men niets goeds verwagten.
heb reeds gezegd, en 't gaat vast, dat het oogmerk is aan
de Zeelchepen can korter,, zekerder,, en minkostbaaren weg
aan te wyzen.
Men heeft bykans overal, waar men Rivieren ontdekte,
dezelve opgevaaren , tot ze de noodige diepte voor de
Schepen niet meer hadden. Men is verzekerd, door de
kennis van alle Rivieren, dat zy , hooger op, in diepte
afneemen; en de verbaazende l enate welke deeze Ricl' de bezwaarlykvieren zouden trtoeten hebben, gevoegd
heid om den Ctroom te overwinnen, de Wilde Volken, enz.
firekken -ten bewyze, dat de Schepen 'er niet door kunnen. Derhalven is Zit onderzoek onnut voor den bedoelden Doortocht.
Dat men 'er een Waterareele hebbe van gerneenfchap, die
ten minften negenhonderd mylen Lang moet weezen; dat
een Forelle, die de watervallen opzweint , van de eene Zee
in de andere kome; dat het mogelyk zy met Canons helaaden of onbelaaden te vaaren : ditalles toont te klaarder de
onmogelykheid van den bedoelden Doortocht: dewyl dezelve moeilyker zou vallen, meer tyds en gelds kosten.
Allen, die zich met deeze nafpeuringen hebben bezig gehouden, en die ik fprak , ilemden my toe, dat deeze Doortocht niet voor Zeelchepen kan dienen. Men moat, derhalCI:recven , van geen mitten Doortocht , van deezen
kon.
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ken. 'Er is dan nog overig Bien langs de Noordzee te
zoeken. Om hier over wel te handelen , hebbe men zich
de waarneemingen, in den beginne voorgeiteld , te
mien , en
Ten tweeden. renige byzondere Natuurkundige en
andere Aanmerkingen tot dit ftuk betrekkelyk , te overweegen.

Indien 'er nog eenige bedenking mogt vallen om den
Doortocht langs de Rivieren te zoeken ftaat aan te merken , dat zy niet alleen by derzelver oorfprongen diepte
ontbreeken ; maar men zich ook altoos belemmerd vindt
door watervallen, ondiepten, en eene fuelheid die zelfs
bet opvaaren • bykans onmogelyk , en het nedervaaren
boogstgevaarlyk , maakt. De talryke en woeste Volken-,
die de oevers bewoonen , de onmogelykheid , oni genoegzaame levensmiddelen te hebben, tot zo groote overtochten , de . verbaazende kosten van laaden en losfen; dit
alles , nexens verfcheide andere hinderpaalen , zou, indien
'er eenige gemeenfehap ware , 't well: zeer onzeker is , dezelve nutloos doen worden voor den Koophandel, en men
moet altoos in 't oog houden , dat dit het voornaamtle
doel is.
Wat den Doortocht ter Zee betreft , moet men de eenvoudigfte waarneemingen der Zeellecien niet nit het oog
verliezen.
Dewyl zomtyds , ten eeniaen tyde , op
zekere plaats , eene open Zee gevonden is , zegt men dikwyls : Bier hebbe men het te beproeven Maar al de wereld
weet , dat, indien de Wind en Stroom van eene zyde komen , om 'er door te geraaken , men te zelfder pints 'er
niet kan uitkomen : 't is , derhalven , niet raadzaam die
reisIte waagen. Tegen wind op , moet men poogen , by gangen , ontdekkingen te doen , om te zekerder te weezen ,
wegens de te rug reize dit is gedaan zo veel mogelyk ;
maar zonder vrugt.
In zeer koude Landen, binnen de Poolkringen, is de
Zomer, fchoon zeer kort , vry warm , ter oorzaake Van
het geduurig fchynzel der zonne; doch dit duurt zo weinig
tyds , dat de mitille verandering van den Wind de Vorst
weder aanvoert.
In een uitgeflrekt vlak en zandig Land, wordt de grond
verwarmd , de Kusten en de Dampkring deelen in die warmte, dit is oorzaak dat het Ys zich minder uitflrekt in den
Zomer, na de Kusten van Siberie , dan in de deelen van
het tegenovergeftelde Halfrond waar men geed Land
vindt;
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vindt; bier om heeft men meer koude aan de andere Pool,
en, indien bet Ys zich daar verder uitflrekke, is het om
dat 'er minder Land gevonden words, en gevolglyk, tninje
rugkaatzing der Zonneflraalen ,(*). 'Lie hier ook waarom
de Kust car ontdooit langs rechte en uitgeftrekte Kusten,
dan by nithoeken; maar men hebbe op te merken, dat deeze uitwerking niet verre flrekt, en dat bet Vs een weinig
Noordwaards weder begint. In den Zomer moeten deeze
Ilreeken en dit Ys veel veranderingen ondergaan, door de
veranderingen der winden en der ftormen , veroorzaakt door
de nabyheid van groote Landen en derzelver Jigging (t).
Wanneer zagte regenvlaagen en Iterke Zuide winden, die
dezeive aanvoeren, groote Ysfchotle.n doen fmelten of losmaaken, moeten ze, voor een tyd, verre worden weggevoerd , hierom vindt men ze zonnyds zo verwyderd. Doch
zo ras de wind verandert, komt het Ys weder, bet zet zich
byeen , en de tusichenritiniten , zelfs in 't midden van de
Zee ('t geen men oudtyds niet genoeg wist,) bevriezen by
ftil weer: dit vormt die groote Ysvelcien , dikwyls met
fneenw overdekt, Welke men voor vlakten zou aanzien,
decze breeken by den eerst opkomenden florin, en van bier
weder nicuwe Ysfchotfen.
't Is derhalve , ligt te begrypen ,
men zich , in 't
n ietkan waagen, om
midden van zo veel hinderpaalen , Met
een Doortocht te zoeken twee duizend mylen lang., dat
men niet zeker kan weezeii, of deeze ooit van gebruik
zal worden.
Indian men 't waage, gelyk COOK gedaan heeft, tusfchen
de verfpreide Ysfehotzen te vaaren, en gelyk de Walvischvangers 's jaarlyks doen , is dit geheel iets anders, dan de
voorgeflelde handelnutte Doortocht. - Men weet
dat de Route Zeelieden, die in 't midden van het Ys de
Walyislchen opzoeken, met eenige Schepen zuiks beflaan ,
dat
(*) Men zie over dit fink eene Gisfing waaront het, ten
Zuiden van de Middaglinie , kouder is dan ten Noorden , op gelyke
graaden van breedte , door A. WILSON, in onze Algem. Fader!.
Letteroef. Hide D. 2de Stuk, H. 436.
(0 De Ysichotren worden los , en verfpreiden zich , naar gelange van de hinderpaalen, die zy door den wind ontmoeten,
hierom is het, dat, by de Zuidpool, het Land van Sandwich
ze aan den eenen kart veal verder dan aan den anderen verfpreidt: op 60°. waait de wind finds van 't Westen na 't
Oosten,
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dat 'er meest alle jaaren in 't Ys Schepen bezet raaken en
vergaan; wear de anlere, die nit de bezetting raaken of
'er buiten gebleeven zyn , zoeken hunne ongelukkige Medem*kers op, en dit verftout hun zo verre te gaan. Niets
van dit alies wyst een' bruikbaaren Doortocht aan , noch
zelfs dat men kan aanraaden die te onderneemen. Het 'even der Menfchen is te dierbaar 'oni het zo ligt in de waagfchaal te adieu. Men zoo ze ook niet ligt daar toe krygen,
zonder vooraf de zwaarigheden wel doorzien,weggenomen,
en hun van een weg ter uitkomst verzekerd te hebben. Het
is , overzulks , ydel van Scheepvaart te fpreeken , ter plaatze,waar de verfpreide Ysfchotfen zo ligt zich zamenvoegen,
en de weg ter uitkomst zo onzeker blyft. Wy zullen nu
zien, of het, ten opzigte van den Doortocht, Noorden om,
niet zodanig gefteld is. Want wy moeten
In de derde plaats, handelen over 't Ts, de vorming
van 't zelve en de twee foorten , die men meet onderfcheiden.
Noodzaaklyk moeten Wy een onderfcheid maaken tusfchen
het Ys der Zee, 'en aanrnerken dat 'er twee foorten zyn,
het Kust-ys naamlyk , en het Pool-ys. Deeze waarDeeming dunkt my van belang, en ik agt ze eenigzins
nieuw (*).
Het Kust-ys komt zeker voort nit de Ysfchotfen der Stroomen en Rivieren, en het gedeelte der Zee, welke, by flit
en zeer koud weer , aan de Kusten en de lnhammen bevriest. De vloed ligt het op, en maakt 'er Ysfchotfen van;
de Rivieren voeren die Ysfchotfen mede; zy worden door
de ftroomen op de Kust gedreeven , als de wind niet tegen
is: te deezer oorzaake zyn de Kusten van koude Landen,
tot op een grooten afftand, met Ys geboord. Dit Kest-ys
is daar aan te kennen , dat het niet zeer hoog, maar breed
is, en verre van de Kust ftrekt; 't zelve ziende, mag men
zich van de nabyheid des Lands verzekerd houden. Dewyl
de Kusten van deeze Landen dikwyls bevroozen en met
fneeuw bedekt zyn , is de wind, die de geaartheid van den
grond over welken dezelve been gaat , aanneemt, te kouder As zy over Land waait. Dit weeten de Zeelieden te
over.
Het Pool-ys is ook bevroozen water, en altoos versch ,
want
77'n In ZORGDRAAGERS,

vinclt men 'er iets

Gro gniandfche Visfchery, U.. 75, enz.
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want het Zeewater verliest door de Vorst zyn zout (*).
COOK heeft in zyne tweede Reis, en FOLITER in bet vyfde
Deel dier Reize , ons dom. "zien , dat de Zee geen Land
noodig heeft ow te bevrieien: dit was een oud denkbeeld ,
't_ACTelk doorgaat ten opzigte van bet Kust-ys, maar niet
ten aanziene van het Pool-ys.
De Poolen zyn zeker een bevroozen korst, of 'er Land
of Zee zy, 't maakt geen onderfcheid: men vindt 'er een
Yskiomp van bevroozen land of water. Tegenwoordig
kent men , ten naasten by , de nit geflrektheid van het
Pool-ys. Hoe nader de Walvischvangers en andere Zeelieden by de Poolen gekomen zyn, hoe zy de verfpreide Ysfchotzen nader by een , en , eindelyie, zo digt zamengevoegd gevonden hebben , dat ze een klomp uitmaakten ,
zonder eenige bevaarbaare tusfchenruinne, dit is beftendig
waargenomen. Het Ys vereenigt zich, derhalven , naar
gelange men de Poolen nadert, en by zou prof mistasten ,
die het beftaan van 't zelve Wilde ontkenncn, op eene plaats ,
waar de Aardkloot minst het fchynzel der Zonne ontvangt. Elk Natuurkenner weet , dat de uitwendige warmte des Aardkloots afhangt van de meerdere of mindere
rechtftandigheid of fchuinheid der Zonneftraalen , gepaard
met de natuur van den grond; dat de Zonneftraal, 't zy
dezelve nit zich zelve warm zy dan niet, ('t welk bier
geen verfchil baart,) de werking is, die de vuntdeelen der
ftoffe in beweeging brengt , waar uit dat geen outftaat ,
't welk wy warmte noemen. Hy zou zich , gelyk ik gezegd grootlyks bedriegen, die geloofde dat d Zonneftraal , waar dezelve als bevriest , weezenlyke warmte kon
verwekken : de Ondervinding leert, dat men, hoe digtcr
by de Poolen, hoe meer Ys vindt.
Men moot opmerken, dat de aandoenlykfte kotide door
den wind veroorzaakt wordt. In Sib ,?rie waar het dikwyls lang vriest , met weer , is de kQ,ude
'
draaglyk,
fchoon de Thermometer een zeer konden grand tekent: terwyl men te Parys , met een veel minder grand van koude,
maar een Iterken Wind uit het Nootden, verkoeld door
het waaijen over de befneeuwde bergtoppen, van koude
krimpt.
Ik fpreek over een fink , zo wel bekend, by de Namurkundigen , te breeder om te beantwoorden aan eenige Reizi('h ) In Zw:eden., vergadett men zout, door Zec water tedoen
bevriezen.
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zigers , die voorgewend hebben, dat zy, hoog in 't Noorden , de koude mtn aandoenlyk vonden dan op de bevrooze
Kusten: dit moest zo zyn, indien zy, verwyderd van de
Kusten, die door de verfcheidenheid der bevriezingen en
ontdooijingen itormen veroorzaaken ,_minder winds hadden.
Maar het is niet minder zeker,, dat het veel kouder is,
en veel befiendiger vriest, digt by de Pool, gelyk blykt uit
de waarneemingen binnen den Poolkring gedaan: en dat
ook de koude by de Poolen fel zynde , deeze in 't Ys moeten liggen: dit wordt bekragtigd door de ervaarenis , die
toint dat het Ys vermeerdert, naar gelange men de Poolen
nader komt, gelyk de Heeren cool( en FORSTER ontdekt
hebben op den Tocht na de Zuidpool (*).
Men moet, dcrhalven , te rug komen van het denkbeeld ,
dat men, de Poolen naderende , minder Ys aantreft; het
tegendeel is waarheid.
Men moet desgelyks het
gevoelen laaten vaaren , dat de groote Zee niet bevriest :
derzelver oppervlakte wordt, by de Poolen , in flit weer ,
met Ys bedekt.
Van de vyf of zes oxide Reisverhaalen , op welke deeze
begrippen fleunen , vindt men geen oorfpronglyke flukkerr
by eenige Admiraliteit of in de Verzameling van eenig
Geleerden. Welke nafp 'euringen men ook gedaan hebbe,
nooit heeft men deeze Verhaalen kunnen egten.
Maar, zonder ze te ontkennen , het kan, het moet zelfs,
gebeuren , dat toe vallige en zeldzaame oorzaaken te wege
brengen, dat , in dien korten Zomer,, die Pool-zeeen, door
flormen , en zagte Zuidewinden , voor eenige dagen , een
groot gedeelte van dat Ys verwyderen , en voor eene Boos
bevaarbaar maaken ; en dat die Zeelieden toevallig die
oogenblikken hebben aangetroffen (t).
Dan deeze voorheelden zelfs dienen , om te toonen , hoe
gevaarlylt , en weinig ,e betrouwen , die Zeeen zyn: dewyl
de
(*) 't Geen men deswegen vindt, in de twee eerfle Deelen
der tweede Reize van cook en in het vyfde, 't Welk de Waarneemingen van FORSTER beheist, en voor een meesterftuk mag gehouden worden, laat geen twyfel meer over.
(t) Wy herinneren bier onze Leezers een Berigt , wieners nog
onbelchteevene ScheepstochtPn na de Noordpool gedaan, door DANIEL
BARRINGTON aan de KoninglyPe Societeit overgeleverd , in onze
Hedend. Vaderl. Lettetoef. V lde D. ade St. bl. 414, enz.
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de Wind, by de minfle veranciEring , het Ys weder zon
aanvoeren , en 'er Schepen bczetten , zo dat het gevaar
zeer groot zou weezen : en een der groote vereischten
is, gelyk wy aangemerkt hebben, de Veiligheid.

(Het Vervolg by de eer/le gelegenheid.)

NATUUR EN KUNST TEGEN ELKANDER VERGELEEKEN.

(Uit het Hoogduitselt van den Beer NICOLAI.)
Tk eerbied , ik bewonder de Kragt, de Orde, de Wysheid
der Natuure. 1k fin haar toe , dat de Kunst het vermogen niet hebbe om iets nienws voort te brengen: alles , wat
zy kan doen, bepaalt zich tot het veranderen van eenige geclaanten, tot navolgen: doch het is hier de zaak niet, om
de Kragt der Natuure tegen de Kragt der Kunst over te flellen. Het komt hier niet aan op voortbrengen, op bezielen;
inaar op behaagen. Het Beflaan van eenig Voorwerp, en
de Schoonheid van 't zelve, zyn twee zeer onderfcheide
ftukken.
Alles, wat ens omringt, is het werk der Natuure,
wys in de kleinfte haarer voortbrengzelen als in de grootle ;
maar in deeze fchikking, aan de zaaken gegeeven, heeft zy
zelve gewild, dat eenige aanlokten door de bekooring der
Schoonheid, terwyl andere ons affchrikken door Afzigtigheici , en dat de meeste ons in de bedaardheid eerier volkomene onverfchilligheid laaten. De voortbrengzels , alleraffchuwelykst voor onze zinnen , zyn niet min wyslyk en
wonderbaar gevormd. Zou dan het affchuwelyke zelfs
fchoon weezen?
Kan men zeg gen, dat de Namur voor alle tyden, voor
alle plaatzen, voor alle zinnen, eerie zo groote verzameling
van fchoonheden g,ematkt heeft , dat haar eenig oogmerk in
de Schepping blyke niets anders geweest te zyn, dan den
Mensch te behaagen, te verlustigen ?
Wat my hetreft, ik vind dat eigenlyk Schoon , gefchikt om in de
ziel geene oppervlakkige en ras voorbygaande aandoeningen
te verwekken, maar ze geheel en •al te vervullen met diepgaande en duurzaame aandoeningen, zo algemeen en kunffig
in de Natuur niet verfpreid. Die lachende tocneelen van
bloemryke Velden, helderilroomende Beeken , vermaaklyke
Valeijen , vrugtbaare Oorden, vindt men die ook in de
Woes-
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woestynen van. Arable? Doorzwerf de brandende Zanden
van 1.4bie, de dorftende Streeken van Lthiopie, znek , in
die nitgefirekte Gewesten , tip Schoonheden, welke de Natuur daar ten toon- fpreidt. Vervoeg u in de Landen, wt
welke de Kunst nog Met is doorgedrongen. Ziet daar, te,
midden van een dier groote omwentelingen , van welke de
Aarde allerwegen de merktekens draagt , te midden van
op eengettapelde Rotzen, van verwarde hoopen , verbrandde,. en rookende flolien , van flinkende Moerasfen , van
zwampige Landen overdekt met onnutte of vergiftige
Planters, blootgefleld aau de fchadelyke dampen , welke zy
nitwa.asfemen , aan boosaartige Infeden , venynige kruipende en wilde Dieren , de woeste Weezenstrekken der onbefchaafde Inwoonderen, die bekoorelykheid, die alles vermogende , alles overwinnende, aantrekkingskragt der Natuure , aan zich zelve overg,elaaten! .
Neen , de Natuur heeft alles niet gefchikt tot het vermaak van den Mensch, 't Is
de Kunst , dat zy de
zich
zorg heeft overgelaaten , omm
eta eenig bezig te houden
met de middelen om te behaagen; zonder ophouden werkencie tot ons weiweezen ,. door de verineerdering onzer
n onzer Ongenengten. 't Is
vermaaken en de vermindeng
de Kunst, die , nit alle deelen der Wereld , nit alle Peyken
der Namur „de voorwerpen , gefchiktst om ons te behaagen,
-verzamelt en vereenigt. Zy verwydert zy verbant , om
zo te fpreeken , verre van ons alles wat onze kieschheid
kan twetzen , en eenigen hinder buret' aan onze aandoenlykheid. Deeze voert ons , door kragt haarer Toverkunde ,
over in eene nieuwe Wereld , waar are voorwerpen gefchikt zyn om ons te behaagen. De Kunst ontleent ze uit de
Natuur; loch, gelyk aan eene Honigbye, zet zy zich op
Seen bloemen , dan om 'er Honig nit te zuigen.
Onze verpligtingen aan de Natuur blyven altoos dezelftie en de voornaamfte. Zy fchenkt ons, gem de Kunst
ons nooit kan geeven , het Leeven-,- het Gevoel ; maar
heeft zy , wat ze ook verleene , 't zy tot onderfland , 't
zv tot veraangennaming des Leevens , tusichenkomst
en bet behuip der Kunfle met noodig? De Schepper, ons
de bevlyt;ging tot ons deel geevende , heeft ons het genot
der geheele Natuur gefehonken , under voorwaatde van
werkzaamheid.
Det wy het oog flaan , op 't geen de Kunst vonr ons
gcdaan heeft. Deeze. heeft ons getoogen uit boefchen
wear in de Menfehen met wilde Beesten omzwierven, n±,.
\r ‘ oeee.meeeof:eve.No, se
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ons tot de zoetigheden des gezelligen Leevens te noodigen;- zy. heeft ons belchut tegen de ongemakken der Lugt ,
ons_ befchermd tegen de aapvallen der ontelbaare Vyanden ,
Welke ons omringen , en de Hoofcatoffen aan ons dienstbaar maakt.. De Mensal_ beveelt; en de gehoorzaamende
Aark .levert ons haare vrugten ; dezelve wordt met geAnaklyke .Huizen en rylte Attde4 bedekt ; zy opent Kaaren
feboot om ons de daar in befloote fchatten te fehenvee, - De .Mkns!th gebiedt het, Vuur, dat verfchrikIyk en heilzaam werktuig , de Metaalen te fmelten; by
iormt ze in duizend onderfcheide gedaanten , en fchikt
ze ta. even zo veel onderfcheide gebruiken. ---- De
Menscli maakt de Lugt, die wy inademen , zuiterder. By
bet zagt .gemurmel der wateren , het gefchoinmel der bla,
deren,,„ by het gezang derNOgelen, voegt hy uog zagter,
nog welluidender,toonen..-- De Mensch gebiedt den
Wind• de zeilen op te blaazen , om ons . .een nieuwen weg
te baanen ; 't fnelzeilend Schip klieft de baaren en vereenigt :Landen „ die door onmeetlyke zeen van een gefcheiden, fcheenen. Wat zal hy, in volgende Eeuwen , niet durven beftaan ? Welke nieuwe wonderen zullen ooze Naaneeven de Kunst niet zien volvoeren ? Mis,
fchien - zal 'er een tyd komen, waar in zy, het oog weer
veraerkende , de Starren tot ons zal
van te doen naderens en . ons een geheele wereld •van nieuwe Soorten en
Geflagteti. ontdekken.. \vat zeg ik ? Den Blizem zelfs nit
de handen van JUPITER rukkende , zal zy 'er den q\lensclt
mede wapenen ,
den Mensch al te fnood om geen
misbruik te maaken , van eene zo befchadigende gaave.
indien , derhalven , de Namur zo weinig voor ons fchynt
geciaan,te hebben , het was, om dat zy de Kunst voorzag. De , Mensch , als opgegeeven van de eene , worth
ontvangen in de artnen van de andere , om daar , door
haare leevendmaakende warmte bezield , opgekweekt , en
door haare zorge gevoed te worden. Onophoudelyk over.
dos bezorgd, is ons geluk haar eenig voorwerp , en het
is alleen om ons beter te maaken , dat zy ons gelukkiger,
doet worden. Door onze . Zeden te verzagten , geeft
zy ons eene gefchiktheid tot de vermaaken , welke zy ons,
bereidt.....Onze aandoenlykheid opfcherpende , vohnnakt
ey in ons den fmaak voor 't Schoone ; dan , hoe meet=
zy fiaagt in dien te zuiveren , hoe meet verpligtin
dien to voldoen zy oplegt. Van hie d'4
ap-
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opieltenheid, om onze verlangens te voorkomen , onze
verWa gting to vervullen , Olt . zelfs te overtreflIn. 13enoeven na dit aLs . , te verwonderen , indica
de Kunst dikmttaler en zekerdet ilaagt in ons te behaagen , dan de Natuur zelve , welke zy navolgt ? Gelooft
0.vdat
, , onder de' vyf Schoonheden , die ZEUXIS tot
modellen Haut , een was die in volmaaktheid zyne HELENA evenaarde in welke alle die verdeelde fchoonheden- zich vereenigden Zoekt , in Ile Natuur , welgeregelde en heerlyke Gevaarten , die zWierige kolommen ,
die Route verwelfzels , die fchoone evenredigheden ,
welke gy -in een Griekfclien. Tempel bewondert. Zal de
vvildzang der Vogelen , to u eene zo zagte beweeging
verwekken de afgemeete en welzamenftemmende toonen des Zangers, by zyne Lier--zingende? Welk Land ,
in de Natuur , zal in rykheict-en toveragtige fchilderyen
dat Land -.evenaaren , 't welk de verbeelding des Dichters
in zyne verzen .maalt ?
Maar eenige‘ wat fireng .denkenden zullen zich mogelyk
'er . . aan lttioten , dat ik altoos van Vermaak gefprooken
heb , .• terwyl. de Behoefte ons van alle kanten omringt.
Helaas! ik weet - Doch, is vermaak zelve dan
geene . Behoefte'? Zoudt gy de hulpvaardige hand , dieeetiige Bloemen tragt te ftrooijea op het doornagtig pad
des leevens weeren .? Het vermaak is noodig voor den
Mensch, tot den arbeid verweezen, en ten doel van veele
rampen gefteld ; de Kunst is eene -der zuiverfte bronnen
van Vermaak. Elk Dier fchept genoegen in het .te werkflellen zyner vermogens. • Het Hart doorloopt , zonder
gejaagd te zyn , met fiielle vaart, groote afftanden, in de
digtbelommerde bosfchen ;, de Leeuwrik verlaat de
vreedzaatne grazige vlakte „ om zielLin de lugt te verhef
fen , welke by uit de hoogte doet weergalmen van vrengdeklanken ; 't gevoel van kragt, -alleen, verwekt den Rant
tot flooten,
Niets is aangenaamer , dan zyne . Driften op te wekken
in be-weeping te brengen. De , vrees zelfs , de benauwdheid en de fchrik , behaagen , als men ,. zonder gevaar ,
die aandoeningen kan voelen. Hoe veeler Stervelingen
fdlle leevensdraad loopt , ondertusfcherf, zagtkens af, zonder dat zy ooit getuigen geweest zyn van eenige gebeurtenis , gefchikt om die leevendige gevoelens gaande temaaken , welke ons doet gevoelen , dat wy ecn hart ontd ,:itage.n ?' Dan de Kunst, alle- Landen en. :wile Eenwcrt
(tear-
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doxloopende , verzamelt, van alle kanten , de gefchiktfte
.)_1dLrwerpen , om het hart te rueren , ,en ze in het treffe:List gezigtpunt te vertoonen. Zy fchenkt dnurzaamheid
aan 't oogenblik , waar op wy iets van aangtlegenheid verrigten, en brengt het ons onophoulelyk onder 't odg , zy
doorzoekt alle de fchuilhoeken onzer harten; brengt
de fpringveeren, onzer gevoelige natant' ,in beweeging , en
verlchaft was, aan den Mensch , het volkomenst genot van
zichzelven.
Nog den woord , ten voordeele Van; de Kunst. Het
Schoen, 'r welk zy ons vow, houdt , is .veekzekarder, veel
b;:paalder voor was , thin 't gees de Natutd7 ons ,aanbiedt.
In elk werkftuk des Kunitenaars kan zyn oogmerk
sus bekend zyn :'wy kunnen _ weeten , in hue verre zyne
navolging het oorfpronglyke evenaart, of 'er van afwykt;
doch zelden weeten wy, het bepaalde oogmerk des
Scheppers in de Werken der Natuur. Waaxom -heeft hy
den Pappegaay eer deeze dan geese kleur gegeeven ?
Gn
a Mensch kan deeze vraag heantwoorden ? Doch de
ivde , die een Schilder bepaalt in de keuze der kleuren
gebruikt om 'er eene afbeelding van te vervaardigen ,
loopt elk in 't ooge: hy wilde een Pappegaay fchilderen.
In de werken der Kunst, hebben wy twee gegeevene ftuk-,
ken , het oorfpronglyk voorwerp en de navolging , in die
der Natuur maar "Un ; het voorwerp zelve, waar over wy
1;o0it oordeelen, dan betrekkelyk tot 'onze wyze van zien,
van gevoelen ; met den woord , overeenkomttig onze get
fteltenisfe.
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Letters addresfed , to two Toung Married Ladies (*),.

MYNE vRIENDINNEN !
tatdemaal de groote zaak onzes leevens bier in beftaat
dat wy- de Inagagthr; onzer Egtgenooten bew2aren , zat
iyx, 'ed verfland u leiden , om_ uw finaak juist naar den zyo..;n te felakken. De Deken sw(FT fehreer, in eenen grief aan.
c,:ne jonge juffrouw, ter gelegenheid, van haar auwelyk „ G-y
„ be-

-
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behoort U tebevlytigen, ont , eengermaa te , die begatildheden
te verkrygen',-welke uw Egtgencot het meest in ;=imicron
waarcieert, en pm welke by zeive nicest geagt wordy.
„ begaafdheden , van u,wen Geest zullen uw Perloon hem aan„genaamer doen worden ; en de tyd zal u
hoofde van
„ gebrek aan floffe tot onderhoud
niet lane en ,,•erclt;etig
„ vallen, • fehoon gy dien, zonder et.s ng gc, zelichap, met u beiden flYt. ” Oy vet . dat deezeSchrvver clocrgaans gehouden voor cell Man , die de Menretielyite Namur, zo geed ala
iemand kender _, zeer veel felt in ce Ve)11:Td:-.vc
eener Vrouwe , .0111 den Huwelyken Staat tot een fiaat van
Geluk te maaken.
Dene Vrouw may dit voor eene vastgaatide waarheid
neernen , slat Cchoonheid en lichaams-bevalli;lieden , hoe v etmogend ook , om de Liefde der M:mnen to trekken ,
rnagtig genoeg zyn om den Egtgenoot langen tvd te verbinden. De beftendige gewoonte van een Cchoon en welgevnrmd
Aangeztcht • te zien , verzwakt den eons gernaakten indruk ;
zatheid volgt Welhaast , en die zatheid (veroorzaakt door
fchaarsheid, van denkbeelden in eene Vronwe) brengt rnenigmai die ornftandigheid voort welke men den Mannen zo
dikwyls ten laste legt.
't Is door verfianc1 en kunde
alleen , dat gy u aan de hoogagting uwer Egtgenoot kunt aanpryzen. Vreeslyk , in de daad , is het , en nogrhans zeer algemeen, dal. o een Man, op een grommenden toon , zyne Vrouw
toeroept : 1Vat zsudt gy 'er van lveeten , enkundige Vroulv
als gy zyt ! Een Egtgenoot is ras moede , de rol van kUnnaar
to Cpeelen;, en wagt in de Vrouw , door hem getrouwd , con
tedelyk Schepzel, eene GeZellinne des leavens, te vinden : die
behoort te weeten , dat zy, niet als een Sehilderftuk of cell
Beelcl , alleen diem on] bekeeken te worden.
Waarlyk niets dan een wel onderweezen Verfland, en vasthcid van goede Beginzelen , kan den Huwelyken Staat van
duurzaam geluk verzekeren. De Mannen zyn , in deeze b y
-zonderhi,wastlveVrounhflyte.
't Is waar, zy Icheppen behaagen in ons te hooren zingen, —
zy Ccheppen behaagen in ons te hooren Ipeelen, om een ledig
uurtje te verdryven. Maar helaas! de vercierende gedeeiten
onzer Opvoedinge verliezen , gelyk de Perloonlyke bevalligheden , na een kort tydsverloop , grootlyks , en Diets houdt:
proof dan gezond Verliand en Deugd.
Dat onze Sexe verlicht, en over zichzelve befehaamd word,
indien zy anders denke. Indian een Kind , tot tydverdryf.
eon ratel opvat , werpt het dien weg , als het nieuw ' er of
is; even zo handelt een Man, die trouwt, aangeprikkeld door
de ras voorbv gaande bekoorel kheici van Cell ichoon Angey
zigt. Eene Vrouw , die niets bezit
dan lehoonheid , om haar
Mans genegenheid to trekken , zal het Cchielyk aineemen van
I3
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dezelve bemerkencle , zichzeiven Vraagen: Wtiar is al die tederheid , al die bewondering gebleeven , met welke dceze
Egtgenoot Wv als eene Godin eer de ? Is , dit alles verlooren ?
De zaak is to Haar, om eenig antwooxd. to verdienen.
Niets kan droeviger weezen , dan het denkbeeld van zulk een.
Huwelyk. 't Is eene zeer - jammeriyke , fehoon algertieene,
dwaaling , dat men de heftigheid' der Liefde , tot een token
en waarborg van derzelver dnurzaamlield neemt. Het triage
wonderfpreukig klinken ; doch•, de ui0iontst 'beet vaak
toond , dat , over 't algemecn ;
Huavelyken
, by derzelver
aanvang , 't minst hadden_yan die hevige -11)Aftvervoering-, gefchiktst tot Geluk, Wy alien kennen ontelbaar veelen,
die het leeven zouden '''geWaagd hdbben , ' om by elkander to
komen; doch, een maand na den Trouwdag, niet min vourig
het zelfde gevaar zouden loopen, om van elkander ontilaagen
to worden.
Maar , fehoon wy van gezond Verftand en aangekweekte
Kundigheden , den grootfien kans , om in den Hthvelyken
Staat gelukkig to zyn , mogen wagten , zal , nogthans , eene
Vrouw van verkand zeer omzigtig moeten weezen , in 't zelve
te vertoonen: De Mannen zien, in 't algemeen ., op eene onzer Sere , die eene ongemeene maat van Verfland bezit , met
eon ialours , en niet zelden met een kwaadaartig, oog neder;
of cift moot toegeichreven worden aan hunne begeerte om
alleen in Geleerdheid en Kunde oft to fteeken , zal ik' niet
op my !icemen te bepaa!en.
E'2110 Vrouw moet zich bevlytigen, om de bekoorelykheden
eener Minnaaresfe op te luisteren , door het goed veritand en
de bondigheid van een Vriendin. Leest zy een nieuw uitgekomen Work , een Dichtflukeen Spel , het , moet zyn om
haaren fmaak te vormen , en liaar in flaat te flellen , om den
Man , dien zy bemint, op eene zo aangenaame als verftandige
wyze , te onderhouden.
Gy , myne waardIle Vriendinnen , gy zyt beiden zo gelukkig , dat gy verftandige en braave Mannen getrouwd hebt ;
doch, was het tegendeel uw ongelukkig lot geweest, het lot,
helaas ! van zo veele beminnelyke , doch elendige Vrouwen
dan zoudt gy, egter, de eer uwerEgtgenooten , (hoe weinig ze
ook in de daad Wag weezen ,) in 't oog der wereld moeten
ophouden , in alles bun den voorrang . geeven , en zo gunflig
in 't oog van anderen doen voorkomen als mogelyk is , hoe
veel traanen en zugten gy , in 't verborgen , ook Itortte , over
bonne zwakheid en verflandloosheid.
Nooit vertoont
zich onze bevallige Vriendin , Mevrouw C— in een nitfteekender licht , dan , wanneer zy de verdienften van haar eigcn
HuisheCtuur, aan haaren elendigen bloed van een Egtgenoot,
fchcnkt. Men zon in de daad , zeggen, dat zy met zo veel
zorgvuldigheids Zyne zwakbeden verbergt , en zyne gebreken
zclfs
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zelfs in den gunfligilen dag let , als y ule andere Vrouv.-eta
zich relwnen to bevlyti(r en , om haare Nlannen CO.:and:: of
helachiyk re inaaken. De kleinverflandigheici en zwakheid des
Egtgenoots is de room ,deezer Vrouwe.
Eene - getrouwde, Vrouw behoort te overweegen , welke de
voornaamrte vereischten , zyp' tot Geluk ; en \Timid:: het onmog,elyk. is alle voimaaktheden in een Man aan to trefroi
moot zy Nielfirekt be.*en , wat zy voor het weezenlykite
houdt , en wat het gemaklykst valt op to offeren.
Welhaast zal zy. •beVinden, dat een wcezenlyk fink, tot con
gelukkig fluwelyksleeven , beftaat in de bezorg, ir,g van hoar
Huisgezin. Hier op moet zy zich befiendig uitleggen deeze
zal haar floods eene verfcheidonheid van voorwerpen °Neveren , die ter geduurig fpringende bron van vermaak Erekken
van vermaak , 't welk de uithuizige Zwerffiers geheel Met be_
grvpcn, Eene der grootfle fchoonheden in het Vrouvvlyk Charaae,r , is die kieschheici , die zedige ingetoogenheid , welke
haar wederhoudt van te hunkeren no gelegenheden , om zich
in 't openbaar te vertoonen.
Eene Dame, haar de groote Wereld , zal bier op misichien
inbrengen : Hemel ! don is te trozoven, no veel als zicla lter,znd
te laaten begraaveo Meet eene Vrouw , cm gelukkig te zyn ,
rich Pon al de Wereld qfnouderen, opfluiten ?
Gecnzins; met het hybrenpen dier aanmerkinge , bedoelde ikalleen te toonen, dat een zwervende , en overal verlust ; L:ing zLTkende , Lcevenswyze geheel onbeflaanbaar is , met dat con-L
paarg, plan van gedrag , 't welk ten grondilage firelo: van Ccink in 't Huwelyksleeven. Een beroemd Schryver geoft , ten
dfen opzigte , deeze rechtmaatige bedenking : „ De Natunr is
„ zo zwak , en zo zeer tot verandering geneigd , dat het be„ zwaarlvk voile de bestgevestigde ftandvastigheid in den fluwe;, lyken Stoat flaande to houden, te midden van die veelvul,
„ dige Uitfpanningen, welke ooze belachlyke gewoonten on;
verrnydelyk gemaakehebben.” Het moge hard lehynen voor
con Egtgenoot , zyne Vrouw bet vermaak te weigeren , van
alle dagen zich in 't openbaar te vertoonen ; en by mege voor
een lompen rekel aangezien worden , als by zyn weerzin
toont van de thans in zwanggaande uithuizigheid , van dien
altoos rondloopenden kring van ha's , fchouwburgen, fpecipartyen en andere openbaare vermaaklykhecien , waar zy het oar
lent aan ydele beuzelpraat eener inenigte Heertjes van haa.
ten fmank. 't Is onmogelyk dat een Man, die eeWge kiese12bold hezit , hoogagting lean hehouden voor eene Vrouw , zo
genegen om zich in 't openbaar te vertoonen ; zy vcrliest afthans veel van haare vercbenflen. De lustig trippelende Hills_
vrouw,, die needs van het cone openbaare verrnank na het an_
ciere goat, aelt zich veragtiyk aan, en zet hoar Choro&er nog
Innr.,
aan trek van haatlykheici by, vvanneer zy Kinderen
en4
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onder het opzigt van Dienstboodcn , die met gefprekken eii
voorbeeld de zeden becierven. — Het kan Met misfen, of
een Man moet de walg freeken , van de dwaasheid en ydeltuiterye eener zodanige Vrouwc , en zy heeft zichzelve
de ciroeve gevolgen , daar aan natuu,;yk vast , te wvten. 't
Gaat vast, dat elke Huisvrouw , die 'beflooten heeft haar gcluk in de liefde en acting van haafen Egtgenoot alleen te zoeken , de laakenswaardige en buitentitsporige zugt oni ter algeineene bewondering te ftrekkerp moet laaten vaaren.
Doch lie vergeet , dat ik febryf aan twee Vrouwen , die to
veel verftands en dengcts bezitten , om ooit tot deeze dwaalingen to vervallen: die, ichoon in 't bloeijendst haarer jaaren
en te midden van den overvloed , kunnen lachen met de Wereld ; terwyl gy alle de voordeelen van een bcdaard en zedig
gedrag bezit.
Vaarwel , tnyne Vriendinnen , geniet jaaren lang de Rifle
bekoorelykheden van 't Landleeven , van Vriendfchap , van
Boeken , en van Deugd.

DE ROOZEN EN LELIEN.
Ee7LC

oude Historie.

In den turn van Flora kwam dagelyks eene lieve jonge Herderin, aan welke de Codin , op verzoek van Venus , teroorlofd hadt telkens een bloempje , naar haren zin, te pinkken. Da meisje was door de Gratien opgevoeci , en hadt
van elk derzelve een gefchenk ontvangen , waardoor zy zig
bemind maakte by able de herders, die haat . kcnden.
De Roozenaruik was de geltefde van het beminlyke Meisje. — reciere refs dat zy door de bloemperken wandelde,
flood zy een geheele pool Rfl op die plaats waar de roosjes
grociden. — Dan fprak zy tot lof van deze fchoone blocmen, en van de Godin , aan welke de liruik toebehoorde.
Met eene zagte vrouwelyke hand plukte zy iedereri
morgen een ontluikend wit roosje; kuste het teder, en
flak het met een glimlach op haren openen zagtelyk blozenden
boezem , die daarvan eene nieuwe toverkragt ontleencle
Boven alle de bloemen van Flora, verwekte dit jaloufie by
de witte ruikende Lelien, die naast den roozenftruik ftonden ;
zy, die de naaste oog,getuigen waren van de eerbewyzen ,
Welke het lieve meisje aan de roozen deed.
Waarom — zeiden zy tegen de roozen, waarom bemint
u toch deze jonge herderin meer dan ons - is uwe adem
geurig, de ooze verfpreicit nog veel frerk-er geuren van zig
zyt gy blank als do fineuw, wy behoeven in de vertonin;
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rain; van het zuiverde wit niet voor u te veyken, daarenboyen als men u fiegts aanraakt, fleekt gy de menfchen , daar
wy, in tegencieel , ons zonder moeite laten plukken, —en,
evenwel bewondert u elken morgen dit aartige meisje, daar zy
't Is door uwe
ons naauwiyks een oogwenk verleent.
kunflige vleiery,, dat gy' haar oog betovert, maar veelligt
zult gy t'eeniger tyd , wanneer zy het bedrog zal ontdekt hebben, de veragtfle der bloemen zyn.
De roozendruik fidderde in eene deftige flilte , en van elke
bloom, die daar op flood , rolde een helder traantje op den
grand, — Zo zwygt , order dille tedere zugten , de onfchuld , wanneer die ouregtvaardig gelasterd wordt door hare
benyders.
Laat ons , vervolgden de Lelien , in 't geheim tegen elkander,
laat ons morgen ons vercieren, voor dat de herderin bier
komt; laat ons dat goudgeele flof, dat ons de groote
varier der natuurc niet voor niets gegeven heeft, gebruiken, om
daarmede•!Onze natuurlyke witte ;kleur te bedekken, en wy
zullen freer, dan de witte roozen , bevallig zyn in het oog der
Indies ons deze list niet gelukken megt, wy
fthoone.
daa
kunnen altyd onze natuurlyke kleur weder aannernen,
zal zy zekerlyk verrukt zyn van onze aartige vinding.
zeiden femmige teller', die de fchoonfle en beste
Neen
waren;
wy kunnen de natuurlyke fchoonheid nooit verbetcrcn.
antwoordden de anderen, dit middel is door de
.la maar
natuur zelve ons aan de hand gegeven.
Coen Blandula den volgenden morgen , mar gewoonte, by het
eerIte jeugdige licht der zoo, in den ruin van Flora verfcheen ,
waren reeds de lelien open, en met een goudgeele verwe vercierd ;
maar de roosjens fluimerden nog even, en begonden , door de
komst der lieve herderin gewekt, nu eerst hunne guile hartjes
te opener].
Hoe fchoon! — 6 Godin! zyn uwe bloemen !
zeide
zy , by de lelien flilfiaande
deze lelien ! ik heb dezelve
nooit aandagtig bezien ; zy verrukken my ! Hoe
fehoon is uwe geele verw , 6 lieve teller)! — hoe zagt rust
op uwe kleur de gloeiende zonnedraal 1 hoe vreedzaarn menpelt zig in het gezigt uwe kleur met het groen uwer bladeren I
myne lieve roos
ontveinzen ken ik niet, dat zy my dezen
fchooner dan gy zelve, dan gy, myne berninde,
roelchynen
welk een frisfe doordringende geur !
zy is bellisfende voor hare bezitters.
Korn
zeide Blandula,
dewyl ik toch altvd een
reosje gekozen heb; nu wil ik eens eene dezer lelien plukken;
zy flak eene lelie op hare borst, die, met eene beledigencie Ilitzwygenheiel den wozenftraik teegryesde en het
mei* vertrok,
Dt.
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maar by de lei en was vrelykheld
De roozen floten zig;
en gejuich.
Waar zyt gy nu ? gy trotIchel sgy die gaarne onzer alter go_
Eenmaal toch zal de waereld wyzer
ningin wilde zyn ?
worden, en ons ver boven u verheiren. Zo fprak One
nude lelie, terwyl :eene zegcnryke Zephir van Flora. Godlyk
over de roozenfiruik henen zweefde, cn duizend warme zugten
met zig ten hemel ophief.
/k weet niet, wat my aangaat zeide Blandula tegen haven lievenden Celadon; — mast daar Averveett my on geur,
die my overal volgt, en die ik nimther -zo. fterk , 21s- thans , gcroken heb : — my dupkt het is de geur dezer lelie.
Met eenen vuurigea lint, die de jonge gevociige herder op
haven boezem drukte,--'rook by van- naby de geur der
myne Hovel — zeide by — ook my ivalgr deze
nuke ten mjnfle zo van naby : — ik wensehtie4 -. dat gy uw
lief, zagtademend roosje, dat wy zo menigmaal gelsust hebben, wederom geplukt hadt — zyt gy onvargen*cl tegen
uwe lieve bloempjes?
Och peen, myn beste jongen! — ik was dezen..morgen in
Flora's tuin, zo als gy weet, dat ik elken dag doe; — toen
flond ik gevallig 1W by den telieftruik ; en deszelfs Ievendige
geur en kicur, die ik nooit te voren zo aandagtig betragt hadt,
— verrukten my — ik vond ze zelfs Ichooner dan bet.
TOO* ; - en toen heb ik, in die verrukking , het roosje
ten varen , en deze leliebloem geplukt.
By toe I raakte de herder eenige oogenbaken daarna met
zyne. hand de lelie aari, zo dat die dp den boezem van het
meisie nederviel. — Toen wilde try de bloem weder regt
ilellen , doch by zag, dat zyne hand en Blandula's glociende
boczem met eene geene-verw beCmet waren ; en voortsdat de
fchoone kleur der !clip op meer dan eene plaats gefehoncien
was. — Hierop- begonden. zy moedwillig 'het flof van de
ai het fchoone van dezelve
b!oem of te wryven; en zict
daar bled niets overig, dan een vuile
was verviren ;
, waar aan men geene eigenlyke kleur zien;
Plnkende
kon.
117yne fchoone! zeide Celadon , haar aanziende,
nooit
is dit cen work der natuure; — zo vomit deze geene fehepfeten, gone bloemen. Indien 'et zodanige menli-hen waren — hoe zouden wy hen kunnen beminnen ? —
zelfs — hoe zouden wy hen voor onze nataugenoten erkennen. kunnen?
Non — myneBlanduta! — 70 is uwe fehoonheid niet,
vervolgde de herder, en drukte haare lipjcns vuuriger,,.
Zy zag hem Ran met cene flilzwy-dan ooit to voren.
eenheid , die dikwyls het teken is van onuitip:reeklyke
lens des harte„.
qty
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1k veil voortaan fever mynen roozenftruik bezoeken, en daarv6 con bloom plukken , zeide bet meisje dan zal my
den onaangenaamheici niet weer ontrnocten.
.Des anderendaags , wanneer de !ellen zig wederom in hunne ontleende kleur verLooncien , ging zy die voorby, zonder
&lama te zien — en trod onmidlyk naar den roozenftruik toe;
die , fehoon treurig , egter nog hondercien fchoone bloemen
droeg.
Gy, myne beininde'roosjcs! zeide zy
u heb ik gering
erken myne dwaling; — door den fehyn de,
geagt, —
zer lelien , door derzelver fterke geur; en getinukte kleur, werd
ik verward , en agtte de lelie boven de roos. — Maar,
o. cdankt zy Jupiter! ik ben van myne dwaling herfteld.
Nu heb ik gezicn, dat de natuur allecn waare fchoonheid geeft,
en dat die aan de geduurzaamhcid te kennen zy.— Meer
don to voren bemin ik u: gy zult voortaan altyd zyn
en blvven myne bcgunftigde ondcr able de Women. Uwe
frisfe zagte - reuk verveelt nimmer, en is egter Berk genoeg; —
uwe bianke ,-klcur is het zierbeeld der onfehuld, en de beminlyklie verw voor berninnencie. — Steeds zult gy my van
nu of verzellen : en altvd myn hart tot zuivere daden, en ondricmaal kustte zy bet
!. c.:11nukte houdingen , opwekken:
roosje: —de roozentirta bong zig voor haar onder eenen
cn du jonge fchonne vertrok.
Zephir,
Zo deed zy voorts iederen dog. — Wanneer de Lelien
zagen„ hoe ongelukkig de nit- flag hunner Kunfenary.Aivas , be-.
nydden z y , nog nicer dan voorbeen, het geluk der roozen,
zy poogcien hunne gemaakte kleur weder of to leggen , en
bun cierlyk natuurlyk wit to herffellen ; doch de proeven ,
bier toe genomen, deeden zien, dat dit onmogclyk was; -dat zy daar door affchuuwlyk voor het oog zouden worden.
Zy behiclden dan hunne geele kieur ; doch de wanhoop, wind en de regen , die in het later jaargetyde menigvuliger zyn, deed hen zodanig y erilenfen , dat 2v, reeds in
het begin van den herfst , men nog aan den roozentir6 ik menige
vroiyk bloejende roos fond te pryken , van aile kieur beroofd,
liit Flora's thin geworperl wierden.
.2fvielen
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Anders , wat zullen zy doen die voor de Doo„ den gedoopt worden ? indien de dooden gant
„ lchelyk niet opgewekt worden , waarom worclen
zy voor de dooden ook gedoopt ?
Daar zyn ;: in Pauli Brieven veele Bingen zwaar am te
verflaan.
tETRUS DE APOSTEL.
' Pr

is byna geen plats in den iiybel, waar over zoo
vele en verfehillende verklaringen gegeven zyn , als
over deze woorden van Paulus. Men moet zig verwonderen met hoe vecl geleerdheid zotnrnige 'twine nieuwe
uitvindingen hebben pogen op te fieren. Dog, hobwel wy
alle de byzondere gevoelens bier over niet gelezen hebben , konnen wy nogtans van de ons bekende zeggen,
datze ons alle, de een om deze, en een ander om gene
reden , niet hehagen ; want daar de een te geleerd en te
ver gezogt fchynt , na des Apostels ware oogmerkis de
andere ontleend van bygelovige rnisbruiken; 't welk niet
alleen niet te verwagten is van een Leeraar der Waarheid ,
welke zoo ernftig in alle zyne Brieven tegen dat verdervelyk kwaad , dat zoo veel onheilen in Christus Berk fond
te verwekken , waakte , om daar uit een bewys
te ontlenen voor de opflandinge der Dooden ; maar ook
was, zo by dit gedaan had, zyn bewys zonder kragt gebleven. Want, indien by zig beriep op cue Plegtigheid ,
by zommige al , en by andere niet gebruikelyk , en niet
geflaavd door enig Apostollsch gezag , en zeide : „ War
„ zullen zy doen die voor de Dooden gedoopt worden ,
„ indict] de Dooden nimmermeer worden opgewekt ;” zoo
zouden zy, aan welke by dezen Briev fchreef,, of andere
die met doze dwaalleer reeds befmet waren , hebbe konnen antwoorden : Wel later zy het nalaten ; niemand ,
veel min de Godsdienst van Christus, heevt haar bier
V. DEEL. MENGEL W. NO. 4,
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toe verpligt; en als zy het nalaten zyn ze. redelyker Chris-Nun, dan nu zy den grond tot andere en nadeligerinllellingen leggen. Waar tegen gy , Fleilige Voordander
der Vryhein geduurig yvert.
Om deze reden liebben wy het niet geheel ondienftig
g eoordeeld , onze gedagten deswegeus ter proeve voor te
dragen. Zo ze al niet volltrekt Mews thogten wezen,
we zyn ze echter aan geeri Voorganger, maar alleen aan
onze cigen overdenhing, verfchuldigd • ze :voidoen , naar
ons inzien , zo aan rit eenvondigheitt der woorden , als
can de kragt van 's Apostels redenering.
Wy menen dat de Apostel door die, gene, welke gedoopt warden voor de Dooden,, , verfiaat zuike, die, door
den Christelyken \Vaterdoop, tot de gemeente der Christenen wierden ingelyft, en daar door voor lAelyders van
jezus Godsdieust bekend wierden ; want door zy bun
zelve vrywillig bloat itelden aan allerleie Smaad , Vervol(=in ,en en Dooddraffen.
En dan verdaan wy door de Dooden, want voor zy
geduopt worden , jezus Christus zelve , aIn viens wine
zy hun hadden laten doopen , en donden vervolgd te worden : 't well; a p es te vergeevs en Hutt loos was , zo deze,
nooit opgewekt , maar voor
in Ivien zy geioovden
wig flood was. En by was zekerlyk niet opgewekt , zoo
de dooden gantfehelyk niet opgewekt warden, — en
wat reden kon 'er dan van iemand bedagt en opget2;even
worden, waarom men zig dan in den Naatn van J. C.
zoude laten doopen? „ Waarom worden zy ook voor de
„ Dooden gedoopt ?"
Laat ik het zelve door ene Lone omfehryvinge in het
verband met de andere woorden eons voordellen. het
12 vers begint de Apostel, na dat by eerst van de opitandinge van J. C. gefproken hadde, en aangctoond hoe zeker en onfeilbaar die wnarheid was, hoe vele , en welke
,, etui(Yer 'er waren voor deze vertroostende waarheid ,
„ Terwyl die nu zeber is, en van
-op deze wyze:
C. uit den
„ Otis, en clic andere gepredikt word, dat
Dooden opgewekt is , hoe kunnen zommige odder u
dan zeggen , dat 'er geen opflandinge der Dooden is.
„ Want die is zeker en zeer gerrinkkelvk voor n te be„ grypen , zoo de Dooden niet opgewekt warden , dan
„ is Christus ook Met opgettaan.
„ En dan is immers W.17 gel cove in dezen jezus te ver„ geevs , en onze Predikinge is ook te vergeevs, en niet
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alleen te vergccvs , maqr dan zyn wy openlyke beclrie.
gers , die ulieden misleld en leugens verhaald hebben.
„ • Want wy hebben getuigd en verklaard, en gy weet, dat
„ onze leer dear alicen 1p gegrond is, dat J. C. van den
„ doode is opgewekt; nu J. C. is niet opgewekt, zoo
'er gene opttanclinge der dooden is, welke ene zwa„ righeid! en hoe vele ongerymdbeden volgen dear nit ?
„ want zoo J. C. Diet °lige:lean is, den is uw geloove
„ niet alleen te vergeevs, maar „ hoe moet dit uw hart
„ ontroeren! den zyt gy nog in owe zc,nden, dan is de
vergevinge dcrzelyer, by de:1 (loop aan uw belooyd,
valsch; dan "zyt gy nog niet g,rcinigd : en zoo gy nog
„ nict gereinigd zyt, dan zyn ook al die andere vcrloo„ ren: Uwe Cinders, Egtgenootcn en Kinderen, die gerust
„ en vol v6rtrbuwen op de belovten , door ons in Jezus
„ naam gedean, gedoopt , en zoo geftorven zyn, zyn
„ euwig llood. Zy, die gemarteld zyn geworden om
„ dit geloov,„ zyn voor u verlooren : gy had in bun byJa alle de
„ zyn nog fang u konnen verheugen.
Christenen, wie ze ook zyn, zoo als het nu fleet, zyn
„ dan de ellendigfte van elle Menfchen.
„ Maar 't is zoo nict; hoe gelukkig is dit voor ons elle!
„ J. C. is opgettaan , by is de eeraeling van alien geweest,
,, die in Zyn Naam opgewekt zullen worden: by heeft
,, het leven, gelyk Adam wel eer den dood, aangebragt.
„ leder zal in zyne ordre en rang opgewekt worden,
dan zal het einde zyn; clan zal by het Koningryke ode
,, elide den Vader overgeven ; namentlyk dan, wanneer
,, by alles , war zig tegen hem verhief en verzette, zal verwonnei hebben; want zoo fang moet J. C. als Koning
net gebied vocren; en de laatfte van deze vyanden, i s
Dood. Na dezen vernietigd te hebben, zal by den
Ryks-Scepter nederleggen en God zal alles voor en in
97 alien zyn. Anders, zoo 'dit zoo niet was, zoo J. C.
„ niet opgewekt is, zoo by voor ons de opflandinge en
„ bet leven niet is , zoo by als Koning het gebied niet
vocrt , tot dat alles aan hem is onderworpen; zoo by
„ ons nit den duisteren grafkelder nooit zal te voorichyn
„ brengen, — Wet zullen zy dan doen , die voor
„ zoo enen dooden Christus zyn gedoopt geworden.
„ Waarom , om weikc ene reden, worden zy toch
„ voor dezen , die Euwig dood zal en moet hlyven ,
,, gedoopt ?”
st
In daze oinfchry yinge , of uitbreidinge , blyven we eveoror
K 2,
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eerst by de riatuurlyke betekenisfe van bet woord Doop,
doopen en gedoopt worden; als een bondzegel des N. T.
wear door de Christen niet alleen word - ingelyfd, in' dat
Godsdienftig Genootfchap; maar ook verzekeringe ontyang, dat hem alle zyne zonden om Christi wille •zekerlyk
vergeven worden, voor zoo verre zyne boetvaardigheid opregt is.
En ten twede, blyven we by de eigerqke betekenis
van het woord Dooden, verflaande daar door zoo een die
her leven afgelegd hee‘;t, en voorts Etiwig dood blyft;
voor welke geen Leven te verwagten is , niet alleen; . maar
van wien ook niemant eenige p ulp moet nog kan verwagten. En wat , ten derden, de betekenis van liet-_voorzetzel
door voor, ofte van wegens , vertaald, aangiat,, blyven we
by de gemene overzettinge.
Dus blykt dan eindelyk ook, dat de herhalin , „ waar„ om worden zy ook voor de Dooden -gedoopt ,” geen
yilele herhalinge is, maar een fterke aandrang van den ReWearom worden zy dan , zy die
denaar vertoont.
dit ontkennen, voor een dooden Christus gedoopt? laaten zy maar dne enige reden opgeven, zoo zy kunnen,
die hen met grond kan bewegen , gedoopt te worden , en
dear door in lyden te geraken.
Dat wy by de eenvoudige betekenis van het woord
Doop en Doopen blyven , en lei geen Doop des l2dens of
jets anders door verftaan, dunkt ons niet alleen noodzakelyk ten aanzieu van onze verkiaringe, maar voor al,
om dat dit de beftendige gewoonte van ouzel] Apostel is ,
die 'er in dezen briev, noch in geen Lit der andere brieyen, welke zynen naarn dragen, ooit van afgaat; en deze
reden alleen is genoeg ; behalven dat de Doop , by de
weeste Christenen , altoos is aangemerkt , als een token en
verzekeringe van de Opflanciinge der Doodcn.
Paulus zegt, Rom. VI. v. 4. 5. dat wy met Christus in
den Doop begraven zyn --- in welken gy ook met hem
opgeweltt zyt , zegt by Coll. II. v. Ia.
Dat wy letterlyk , en volgens de eenvoudigfle betekerisfe,
gezcgd konnen worden, voor ofte van iregens J. C. gedol,pt
te worden, lydt immers geen tegenfpraak. hoe veel of
weinig belang men in den Waterdoop ook moge Yellen ,
dezelve gefchied om Christus wille. En fchoon Jezus nergens de Zaligheid aan den Doop heeft vestgebegt , zoo dat
men, dien misfende , dear om alleen zoude verlooren gam;
zoo heeft by ze egter voorgeichreven , en wilde, datze van
elk ,
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elk , die zig tot zyn Godstlienffig Genootfchap begaf,,
zoude . ondergam worden. Elk betuigt door den Doop
ten Lid van dat Geestlyk Lichaam , een onderdaan van
Jezus konnikryk , en een Vointflander en Belyder van bent
en zynen Gndsdienst te wczen. En deze Doop was aan.
bet Lyclen zoo nauw vrbontion in lien tyd , dat vervolgd
te worden , als een Christen , gefchiedde , om dat men als
zoo een gedoopt was, en zig voor J. C. verklaarde. 't Is
orn die reden , dat de Apostel zig daar op beroept , ten
aanzien van hen en dyne Aittptgenooten; in de twee volgende verzen„, — en dat by op ene andere plaats zegt:
;, Want wy. worden om uwent wille den g,antichen dag
,9 gedood, wy zyn geagt als fchapen ter flagtinge."
Wy worden dais voor, ende van wegens, J. C. gedoopt.
Men zal vertrouw ik, gereedlyk toellaan, dat deze verklaringe de beste is, zoo niet de woorden in het
meervoudige voorkwamen, en voor de Dooden gedoopt; 't
welk van J. C. niet alleen gezegd kan worden.
Ik antwoorde bier op, dat zy, die deze zwarigheid zullen voorftellert , zig gelieven te herinneren , dat men in dit
geval alle de Heiligen , de Apostelen en Verkondigers van
dezen beminnelyken dog vervolgden Godsdienst , 'er kan
nevens voegen. Want voor hen, of van wegens hun bevel
en inftellinge, wierden de geloovigen gedoopt; op hun getuigenis , dat Jezus verrezen was , omhelsden zy deze
waarheid ; en op hunnen eisch, laat u doopen en uwe
zonden afwasfchen , wierden zy gedoopt , en als Leden
van dit Godsdienflig Genootfchap aangenomen. Hier door
Belden zy zig om , J. C. , en der Apostelen, als zyner gezanten, bloot , voor ene vervolginge aan den Doop
verbonden; dat dwaasheid was, zoo de Dooden niet opgewekt wierden, en zoo J. C. in den , Dood gebleven was.
De Apostel fpreekt , naar 't fchynt ,van anderen, dan by
tot nog toe gedaan hadde, en in de volgeude verzen doer;
mogelyk, om dat dan niet alleen de Corinthers , indien
Christus voor euwig aan den Dood was onderworpen,
maar ook alle andere Christenen, nit Jooden en Heicienen,
waar dat ze woonden en gevonden wierden , even ongelukkig, even hoopeloos rnoesten leven; en even dwaas waren,
zoo ze zig in dat gevaar en lyden, door het ontvangen van
den Waterdoop, begaven , voor enen Dooden Christus.
Want ook in de gemeente te Ephezen waren deze
ciwaalgevoelens ingefloopen , gelyk wy zien 2 Tim. IL
vs. 17,
K3
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;Naar men kan ook zeggen, dat hy door die gene welke by bedoelt, met te zcggen , anders wat zullen zy
„ doen , waarom worden zy ook Voor de Dooden
cloopt," die broeders welke in de gemeente te Corinthen
ike dwaze en ongerymde begrippcn omitelsden • en voortplanten , verflaat. \Vant van bun mc)est elk zeggen . wagrrn ini
om laten deze Menlchen zig-doopen? waarom
oerwerpen zy zig aan zoo veel geVaars waarom- laten zy zig
martelen? zoo bet met dit leven is aigeloOPen; en zoo de
In deller van lumen Godsdienst hen bedroogen heeft; zoo
by niet uit de Dooden is opgeitaan.
En zeker , geen gevoig konde beter uit enige flelling
getrokken worden , dan dit door Paulus : zoo de dooden
niet opgewekt worden , dan is ChristusOok niet opgethan. Want voor eerst, zoo de opitandinge kr Dooden
geheel en volftrekt onmogelyk was zoo betrof dit den
Perfoon van Jezus van 1\1-azareth zoo zeker, als al de anEn ten tweden, — zoo block clan duideren. •—
delyk dat deze Jezus een bedrieger was geWeest, welke
Hier alleen , geduurende dien tyd , dat by het Joodfche
Land doorzwierv,, de optlandinge leerde, maar ook gefforbefchryvin
vene opwekte ; ene breedvoerige
g van bet
enwig en gelukzalig leven gaf ; en voorzeide 'dat by nit
de Dooden zoude optlaan, tot. zynen Vader gaan , en alle ,
die in hem geloovdeu , tot hem opnemen in zyne Heerlykheid.
Zoo nu de opflandinge der Dooden onmogelyk is; zoo ze
nooit zoude gerchieclen , was deze Jezus een bedrieger,
zyne Apostelen valfche getuigen , geweest; en hy was, zoo
wel als anderen, aan den Euwigen Dood, ofte vernietiging,
onderworpen.
Geen wonder dat Paulus deze herbalinge doet , na in de
voorige verzen van de zekerheid der opflandingc gefproken
te hebben.
„ Anders , zoo
niet waar is, zoo
J. C. niet opgeflaan is , war zullen zs, doen die voor
1/ hem, welke dan Dood is en blyft, gedoopt zyn ge9) worden ? 't is best tot hunnen Vaderlyken Godsdienst
3> dan weer te keren ; de haat der wereld en de vervol,) ginge te ontwyken ; in rust, vrede en gemak te 'even ;
51 zonder zig te laten martelen om een valfchen Gods„ dienst; om ene hedriegelyke belovte , voor een Per„ noon die wel Euwig dood zal blyven. En nademaal
,, de Doop de weg is tot het Lydell , om dat men zig
„ daar door voor J. C. en zyne Leer verklaart; waarom
worden zy dap, die zulk ene nieuwe Leer invoeren
ook,
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ook voor een dooderr eChristen gedoopt? Waarom zpi
„ wy, Apostelen,
deze Leer verkondigen , zoo wy
alle dagen in
beter weren„ dat lezus nooit opgetvekt
„ gevaar en Perykere it: Item alle nagen; ik hebbe
„ Ephezen met _verwoLde Menichen, als met wrede Die,' ren, te doen igebad, en ik verdrage alles , oni Christi
wile ; om betaigemeen beleeg ; om my zelven; wyl ik
„ gelooveen, hoope op ene zaiige Opflandinge wanneer
„ ik myn Mind, oy hem weggelegd, ontvangen zal; en
„ Met alicen mar alle die zyne verfchyninge hebben
„ lief gelled."
En daar op*aat de Apostel (na ene ]torte dog ernilige
vermaninge, om Hier te dwalen , en zig aitoos 1preuk
van den Griekfclien Digter, „ kwade ezamenfprekingen
„ verderyen goecie zeden ," re berinneren,) over ; om hen
gerust to Mellen, wegens de zekerheid der Oplianinge,
door hun de niogelykheid daar van in het Ryk der iNtatuur te doen befchouwen. Wel wetende wat de grond
der twyffelinge by velen was, zegt hy, vers 35, „ maar
„ zal iemand zeggen , hoe zullen de dooden opgewekt
„ worden ? en met hoedanig een lichaam zullen zy ko„ men” ? En, fchoon de Apostel ene menigte van dergelyke zaken :had kunnen optellen , om deze tweledigc
vraag voor hun bevattelyk te beantwoorden , zoo wil by
zig van zeer eenvondige bewyzen bedienen. Hy kith hen
by de hand na bonne koornvelden ; doet hen het gedroogde graan belchouwen, en hen zoeken, na dat onzigtbare flip , waar in een begiuzel van leven is opgeflooten ,
geftorven , gedroogd , en voor bet oog, bet keurig oog
van den Landman en den Wysgeer, levenloos. Hy doer
hen zien, hoe dit graan, in de aarde geworpen, en alle
deszelfs bekleedzelen aan de verrottinge overgegeven zynde , welke verteren met de Aarde van den Akkcr verenigd worden; nochtans, hoe onzigtbaar, een inwendig
leven , een grociend beginzel , had overgehonden. Dit
verwonderlyke , dat by , die het nooit nauwlyks
zonde gelooven, is deer in gelegt door de fcheppende hand
van den wyzen Heer tier Natuur. Die groene fpruiten, die
fchoone en trorfelle halmen zyn immers dear nit voortgehomen ; dat weer gy; oat zict gy; en hoe wonderlyk sit
oolc is , sit ant gy gelooven. No op deze wyze is het
, dat wy , na eens gettorven te zyn , wederom
een !even ontvangen.
Waarlyk cue zeer geinste wyze, om sic Corinthers, en
alK4
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alle die dit Hoofddeel /ezen , te leven en te overtnigetf,
dat de gemaakte zwarieheden , door onze partyen , legal
deze vertroostode Leer, van zelve verdWynen.
Het lichaam van bet Graan word niet wederom levendig,
derzelver bekleedzels , door voedzel . en grocijinge verkregen ,
worden voor altoos met het flof veratengd , en dienen
't vervolg niet weder tot bet bekleden van een Graan ,
Alzoo
dat in 't volgende Jaar word voortgebragt.
weinig is het nodig , dat alle die Stofdelen, door fpys
en drank veroorzaakt , en welke niet volitrekt tot ons
lichaam behooren , ooit weder levendig worden.
Men ondertelieide ons eigen lichaam van ons tegenwoordig zigtbaar lichaam. Men overwege dat, na onze ontvanginge , ons eigen lichaam , fchoon byrra . .onzigtbaar ,
een bettaan hadde. Dat dit het zelfdelicbaam was,
waar mede wy gehooren wierden , en 't geen iwy nog omdragen. Dat dit eigen lichaam niet gezegd moet worden
te bellaan in dat lichaam 't geen wy nu door fpys en
drank uitgezet , vertoouen ; fchoon onaffcheidelyk in dit
leven daar mede verenigd. Dat wy leven konnen ,fchoon
vvy een lid derzelver misfen , of, door ziekten uitgeput
vermagerd , in zwaarte veel verminderen ; tot, een bewys
dat dit eigen lichaam niet in de vloeibare delen beftaat:
en 'er dus , na den Dood van bet zelve, uit deszelvs
kiem en grondformeerzel , zeer wel weder een lichaam
Iran ontwikke/en , dat ons eigen lichaam is.
Dog deze flofFe behoort niet tot myn tegenwoordig onderwerp. Ik had alleen voor , te molten, dat men bet
9 vets op deze wyze konde verklaren : „ Anders wat
„ zullen zy doen die voor even Dooden Christus ge„ doopt worden , zoo de Dooden gantichelyk niet wor„ den opgewekt ; waarom worden zy ook voor den Doo„ den Christus gedoopt ? en voor of van wegens hen,
„ die dezen Godsdienst verkondigen ?” En men ziet nu,
rnyns agtens , ten ditidelykfte , dat -deze verklaring zo aan
de eenvoudigheid der woorden , als aan de kragt van 's
Apostels redenering, voldoet.
's Apostels oogwerk toch was de Getneente te Corinthe
te waarfchuwen , tegen die grove dvvaling , dat 'er geen
opftanding der Dooden is. Hiertoe fprak by, in 't begin
van dit hoofddeel , van de opitandinge van J. C. ; bewyzende derzeiver zekerhcid , met optellinge der groote me,
nigte van getuigen , die de waarheid dezer gebeurtenisfe
vf.rklaren ; onder welke getuigen by ook zelve behoorde.
Dir.
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t zo:zynde, doet bet hem vreetnd , dat zommigen order
lien nog de optlanding der dooden durfden ontkennen: —
want, dat clan J. C. ook niet °Netball was. By die gelegenheid toont hy -tevens, wat hier nit al verder voortvloeide. En daar de Christelyke Godsdienst, gelyk we
gezien hebben eene keten is, die met den Doop begirt
en by de Opflanding eindigt, zo brengt by hun voorts wider 't oog,.dat de eerfle , de laatfte ontbreekt, onnut, ja buitenfpoorig is; vooral in een tyd, toen 'er zo
vele nadelen aan 't belyden van dezen Godsdienst vast
waren. Eindelyk opgemerkt hebbende, dat zy de
Optlanding der Dooden loochenden, om dat zy derzelvcr
mogelykheid niet begrepen; zo leid by hen op, om na te
gaan, hoe 'et. vele dingen in de Natuur waren, die zy zagen, welken `zy even min begrepen : en dat dus de Opftanding onzer eigen Lichamen zo wel mogelyk was, als
de geduurige voortbrenging der levende groeibare Lichamen , uit gedroogde en geftorvene granen, welken altoos,
na zo vele 4ttiNep , -hutme eigene, en geen andere Lichamen voortbrengen.
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WAARNEEMING WEGENS HET NUT VAN DEN ALUIN IN
LANGDUURIGE COLIEK-PYNEN.

Door *** M. Dr.
Jongeling, van omtrent 15 jaaren, klaagde , geddnEenrende
meer dan twee jaaren, over eene pyn in den

=trek van den Navel, die zo hy my zeide, hem, na
eene hevige Coliek , was bygebleeven.
De Lyder fcheen my toe van eene zeer gezonde ligchaamsgetteldheid te zyn, en daar waren volftrekt geen
tekenen van Verftoppingen, of van eenen Navel-breuk, nog
van Wormen, fchoon men, bet laattle veronderftellende,
hem verfcheiden wormdryvende en purgeermiddelen bad
laaten gebruiken , waardoor de pyn, gelyk ligt te begrypen is, merkelyk vermcerderd was geworden. — De
pyn was niet gethadig, maar kwam by tusfchenpoozinge,
zomwylen twee en meermaalen des daags, vooral wanneer
by zwaar,, of winderig, voecifel gebruikt had, — en
K5
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fcheen het ook als of de •pynlyke plaats eenigzints
opgezet was. ------- lk vermoedde dat bier eene plaatslyke zwakte van den darm, als een , gevolg van de voorgaande Coliek-pynen, plants had, 'en fchreef diensvolgens
den Lyder, behalven eene gefelnkte dieet , eenige verIlerkende middelen voor,, bellaande nit de Extr. amara,
de Cascarill. Corticis Orant. enz. daarenboven liet ik
hem , ter plaats daar by de pyn voelde, een verilerkende
pleister leggen.
Langer dan twee maanden, liet ik
hem met het gebruik der voorfchreeven middelen aan}louden, zonder dat by eenige de tainite beterfchap daarvan befpeurde.
1k berinnerde my meer dan eens , de heilzaame uitwerkinge van den Alum, in foortgelyke langduurige pynen,
geleezen te hebben, en terwyl my het tegenwoordig geval joist zodanig voorkwam, zo dagte ik dit middel eens
te beproeven. Ik fchreef dierhalven de volgende poeijers
dan

%TOOL

II. Alum. alb. drach. iv.
Sack. Canarienf. drach. ii.
M. F. Full,. N. XXIV.
Herm liet ik den Lyder om de twee uur een poeijer
gebruiken.
Eenigen tyd hiermede aangehoudcn hebbende, begon
de pyn merkelyk minder te worden , en de aanvallen
waren niet zo -- Onder het verder voortgebruik van dit middel, is de pyn volkomen weggenomen,
en dit beeft my in myn denkbeeld bevestigd , dat het
geval niets anders, dan eerie plaatfelyke vertlapping van
den darm gcweest zy, die door het zamentrekkend vermogen van den Alain is weggcnoomen.

NATUURLYKE HISTORIE DER HOPPE,

(Volgens den Heer DE MONTBETLLARD , Mederehryver
van den Heer DE BUFFON.)

lle de naamen, met wclke de Hoppe benoeind is, op
A
eene verveelende 1-'4adzyde vulleii ; men
te haalen
beeft haor van wegen derzelver veelvuldigheid, den Vozou

gel met lionderd Naamen geheeten. Eenige der voornaamiI3 marten wy, nog-thans , VerMCIdell en zal zuiks
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neil firekken , om , met eel; opflag van het oog , te toonen,
hoe wyd verfpreid ..deeze Vogel is. In 't Hebreemsch
hcet zy Hafida , in 't Arabiesch Alhudud , in 't Egyptiith :,zrafa 't Grieksch in 't Latvn Upupa ,
in 't Italiaanseh' Upega, in 't Spaansch Abubilla, in 't
Porrngeesch f opa K in 't Frausch Thippe , in 't Poolscit
Dudek , in 't Zweedsch liar fogel , in 't Deensch
Hoopo , in 't liocngdaitsch
fug' , in
-Hopfjc. Uit wile deeze oaten hebben wy flegts eene benaaming •opgegeeven.
Eene alien in 't ottig loopende byzonderheid der Tropp?
is, de Kuif van Plunnen op den Kop, die in den natuurlyken flan(' achterover ligt, 't zy de Hoppe vliegt of
eet; met 66n woord, altoos wanneer deeze Vogel door
Beene inwendige aandrift beroerd worth. Ik hub b0-elegenheid gehad een deezer Vogelen te zien, oud of althans in
eenen reeds volwasfeu that gevangen, en die, gevolglyk,
de Hebbelykheden der Natuure hadt. Zyne verknogtheid
aan de PerfOone, die hem oppaste , was zeer fterk en
zelfs tot die alleen bepaald. Hy fcheen niet te vrede , dan
wanneer hy met haar alleen was; als 'er vreemdelingen
inkwamen rees zyne kuif overeinde , 't zy nit verbaasdheid,
't zy nit onrust; en hy vloog op 't verhemelzel van een Lech,
kant ,'t well: in de kamer flondt; zomtyds waagde by bet uit
zyne wykplaats te komen, doch het was ow rechtareeks na
zyne Meestresfe toe te vliegen: met haar hieldt by zien
alleen op, en fcheen niemand , behalven haar , te zien.
1)ceze Hoppe floeg twee zeer verfchillende geluiden, het
eene zagt en teder, alleen voor haare Meestresfe, het andere veel fcherper en harder , om fchrik of gramfchap uit
te drukken. Nooit hieldt men die Hoppe in een kouw,,
zy hadt volkomen vryheid ow door 't huis tegaan; fchoon
de ventlers menigmaal open flonden , betoonde zy Dimmer, ongeftoord gelaaten zynde , de minfle genegenheid
um weg to • vliegen : haare zugt tot de Vryheid was altoos
min flerk , dan haare verknogtheid aan haare Weldoenfter.
In 't einde, nogthans, ontfnapte zy, doch het was nit
vreeze , eene hartstogt zeer Clerk in de Dieren: dewyl dezelye zeer naauw verwant is met de ingefchaape zugt tot zelfbehoud. Zy vloog weg op zekeren dag, verfchrikt door
eenig vreemd vertoon ; eater toog zy niet verre , het eigen
huis niet kunnende wedervinden, nam zy de toevlugt in
de celle eener Nonne, waarvan bet venfler openflondt; zo
zeer was bet gezelfchap van Menfchen haar noodig geworden.
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den. Hier liet zy het Leven, dewyl men niet wist well
voedzel zy moest hebben: drie of vier,maancien, hadt zy
in den eertien that geleefd, alleen een weinig brood en
kaas gebritikende. Eene andere Hoppe leefde achttien
maanden van rauw vleesch, was op't zelve dermaate gefteld,
dat zy toevloog om het nit de hand te neemen gekookt
vleesch weigerde zy te eeten. Deeze voorkeus , van.rauw
boven gekookt vleesch, duidt eene gelykaartigheid aan,
tusfchen de Roofvogelen en die op Infeaerraazen , welke
laatstgemelden voor kleine Roofvogels mogen aangezien
worden. GESNER hadt eene Hoppe met hard gekookte
eijeren gevoed: oeiNA met wormen en ftukjes van Osfen- of
Schapen - batten , in de gedaante van wormen gefneeden:
deeze laatfle pryst het zeer aan, de' Hoppe in geen kooi te
fluiten.
Het gewoone voedzel der Hoppe, als zy in vryheidleeft,
beflaat nit infeden in 't algemeen, en bovenal, nit Infe6ten
die hun leeven, of ten minften een gedeelte van 't zelve, in
de aarde of op derzelver oppervlakte doorbrengen. Dceze
foort van voedzel lokt de Hoppe na vogtige landftreeken ,
waar de large en dunne hek gemakivk door den grond kan
booren; deeze regelt,. in Egypte , den optocht deezes Vogels, en ook van anderen , naar het zakken des Nylwaters;
naar gelan ge deeze Rivier binnen haare oevers keert, laat
zy de vlakke velden bedekt met eene flibbe, die, door de
zon verwarmd, welhaast krielt van ontelbaare Infaten van
allerlei foort. Als daft zyn ook de Trek-Hoppen zeer vet,
en zeer goed om te eeten: ik zeg de Trek-Hoppen, want
'et zyn, die zelfde Landfireeke , blyvende Vogels van
dit Getacht, die men meniginaal omtrent Rofette vindt,
en nooit geeeten worden; eveneens is het gele?-en, met
die zich in groote menigte in de Stad Cairo oahouden,
waar zy zeer veilig op de daken der huizen nestelen.
't Valt zeer ligt te begrypen , dat de Hoppen, die verre
van de NIenfchen verwyderd, in een onbewoond land
lceven, beter voedzel uitleveren, dan die digt by eene
groote Stad , of de the en derwaards loopende, zich ontriouden : eerfte zoeken bun eeten in modder, flyk ,
vogtige gronden waar zy niets anders dan de toerigting
der Natuure aantreffen; terwyl de andere 't zelve verzamelen, uit de vuiligheden van allerlei cart, overal zeer
veelvuldig , waar eerie groote menigte menfchen zamen
woont: dit kan niet nalaaten een' waig te verwekken teGen de Hoppen der Steden, en zelfs een flegten geur aan
der-
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derZelver vleesch te geeven. - 'Er is eene derde
foort , die, als 't wart, ten rniddelftand tuslchen de twee
osidere bekleedt , zich in onze tuinen onthoudt , en overvloedig voedzel vindt in Aardwormen en Rupfen. Voorts
itont al de wereld overeen , dat deeze Vogel , die leevende - zo ttinkt, dood ," alleen -wat fterk naar muskus riekt ,
en dit is mogelyk de rede , dat de Katten , anders zo dol
hect op ge-vogelte , de Hop e onaangeroerd laaten.
In Egypte verzamelen de Hopper , volgens het berigt
van den Heer SONINI , by kleine hoopen , en wanneer een
clerzelven van de overige is afgedwaald , roept zy haare
Medegenooten ,, op een zeer fcherpen toon zi, zi, toe.
In meest alle andere..Landen vliegen zy alleen , of ten
meesten by paaren. Zomwylen vindt men , in den . Trektyd , een groOt getal in dezelfde area ; maar 't eene
menigte van... Vogels op zicitzelven , niet vereenigd door.
eenigen band van maatfchappye , en zy kunnen , gevolglyk ,
niet gezegd worden een troep uit te maaken. Zy vliegen
ook de een den ander weg, als zy verdreeven worden.
Doch daar zy, voor 't overige, alle dezelfde gefteltenis
omdraagen , en door dezelfde oorzaaken op dezelfde wyze
gedreeven worden neenten zy alien de reis aan na dezelfde ftreeken , en houden bykans dcnzelfden weg.
De Hoppen zyn bykans door de geheele elude wereld
verfpreid , van Zwe eden , waar zy in de groote bosfchen
woollen, of zelfs van de Or cadziche Eilanden en Lapland af,
tot aan de Canarifc he Eilan den en de Kaap de Goede
Hoop toe, aan den eenen , en tot de Eilanden Ceylon en
Yav a aan den anderen , kant. In geheel Europa zyn ze
Trekvogels, en blyven 'er den Winter niet over, zelfs
niet onder de zagte lugtareeken van Griekenland en Italie.
Zomtyds treft men ze op zee aan, en goede Waarneemers
tellen ze onder het getal der Vogelen, die tweemaal 's
jaars over het Eiland Malta trekken ; doch men moet toeftemmen , dat zy niet altoos denzelfden koers volgen :
want het gebeurt menigwerf,, dat men het eene jaar 'er
veel ziet in 't zelfie Land , en zeer weinig in 't volgende : daarenboven zyn 'er Linden, als Enge land , waar ze
zeidzaarn zyn , en nooit nestelen andere . , als Bogey, welke
zy vohlreitt fchynen te fchuwen, nogthans is Bugey eene
bergagtige Landftreeke. Zy moeten derhalven zo zeer aan
' t gebergte niet geh'gt zyn als ARISTOTELES wil; doch
dit is bet eenige link niet , 't Welk de verzekering diens
Wysgeers wederipreekt want de Hoppen onthouden zich
in
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in 't midden onzer vlakten, en men ziet ze veel'maalen
de enitelftaande boomen, die op zandige ,Eilanden: groeijen ,
als die van amargue en Prorence. Finscif zegt, dat zy,
even als de Spechten, de bekwaambeiti bezitten,,om op de
boomflammen te klimmen, bier in is niets dan geen zeer
wel ftrookt met de overeenkornst; (iewyi zy, gelyk die Vbgelen , in de boomen broeden, dikwyls liggen zy daarin
haare Eijeren , als mede in de gaten der unruren , op bet
vermolzemd hoot en 't wet: men dOorgaans in deeze
foort van holligheden aantreft; dit doen.ly, naar de aanmerking van ARISTOTELES, zonder dezeive met ftroo of eenig ander dekzel te bekiceden: doch dit is pok aan eenige
uitzonderingen, althans fchynbaare, onderhevig: van zes
nesten, my gebragt, waren 'er , vier zonder eenig bekleedzel, de twee andere bedekt 'mee.een zeer zagt voerzel,
bladeren, mosch, wol en veeren beltaancte Dit alles kan
zeer wel zamen gaan : want bet is zeer rnogelyk, dat de
Hoppe hoar nest met mosch noch eenige andere floffe bekleedt; moor zomtyds broedt in gaten , het voorgaande
jaar bewoond door Meezen en andere Vogelen,
die beddingen maaken.
Men heeft zints lang, beweerd en het dikwerf herhaald, dat de Hoye Naar nest bekleedde met de flinkendfte floffe , als Wolven-, Vosfen- , Paarden-, Koeijenen allerlei Dieren - drek, die van den Mensch niet uitge,
zonderd : men voegde 'er by dat zulks gefchiedde , met
ongmerk, oat, door dien !tank, de vyanden van bet Broedzel of te veeren; doch de zaak zelve is zo min waar als
bet bedoelde chide ; want de Hots' .e heeft de gewoonte
niet, om hoar nest ftinkend te maaken : fchoon het, van
den. anderen kant , waarheid zy, dat het nest eener Hoppe zeer ftinkend en vuil is, ecn onvermydelyk ongemak,
ontftaande nit de gedaante van hzt nest zelve , 't well:
dikwyls twaalf, vyftien, ja achttien duimen diepte heeft,
de eerde uitkomende Jongen zyn nog zwak, zy kunnen
den drek 'er niet buiten werpen , zy blyven derhalven fang
iu hunne vuiligheid, en men kan ze niet uithaalen zonder
met SCHwENCKEELD zyne handen te bemorfen: van bier
is ongetwyfeld het fpreekwoord gekomen , zo moifig air
cen Hoppe: doch dit fpreekwoord zou ons tot dwaaling
brengen, indien men nit het zelve wilde befluiten dat de
Hoppe fmaak vondt in vuiligbeid, en hebbelyk gewoon
was rnorfig, te leeven. Men vindt 'er geen (tank by , dan
op den tyd, wanneer de zorg voor de Jongen het noodig
niaakt
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maakt, dat zy zich in bet vuile nest onthouden; op alle
andere tyden logeitffraft zy bet fpreekwoord: de Hoppe,
van welke ik , in den aanvang, gefprooken heb , bevuilde
nooit zyne Meestresfe, nocli ook de floelen of het midden
des vertreks: tnaar ging altoos , om zich te ontlasten, op
het verhemelzel van 't Ledikant, waar zy vervaard geinaakt, been vlugtte, en men kau niet lochenen, dat deeze plants welgekoozen was , zynde de verst afgelegene, de
vcrhoolenfle en-bezwaarlykst genaakbaarfle.
Het Wyfje - legt van 'twee. tot zeven Eitjes, doorgaans
vier of vyf. De neer-LINN/Bus, en de Schryvers der Zoologie Pritanique , gewaagen flegts van twee Eitjes; cinch
dit is, althans Prankryk. , zo zeldzaam als zeven. 't Kan
weezen dat de Hop:P en in Noordlyker landen, als in Zweeden , min vragtbaar zyn. Deeze Eitjes zyn graauwagtig en
een weinig kleinder dan die van een Patrys : zy komen alle niet ten zelfcien tyde uit; want men heeft my het Broedzel gebragt van drie Jonge Hoppen , genomen nit het zelfde
nest, die in groOtte en wasdom der pluimadie zeer veel verfchilden. Dikmaals heeft men waargenomen , dat de Moeder den Jon gen eetengaf: maar ik hen nooit hooren zeggen
dat het Mannetje zich daarmede bemoeide. Naardemaal
men deeze Vogels met by benden ziet , is bet eigenaartig te
deuken , dat bet Gezira zich veripreidt zo ras de Jongen tot
vliegen in float zyn: krygt te meer waarfchynlykheids,
indien :bet waar is , gelyk de Schryvers der Italiaaniche VogeLuncle fchryven , dat elk Paar , twee of drie keeren in 't
jaar , broedt. De Jongen van het eerfie Broedzel zyn met
bet einde van Juny in that, om te vliegen. 't Is tot deeze
weinige byzonderheden en gisfingen, dat zich myne kundidieden, welke ik van het broeden en opvoeden der Hoppen heb kunnen verzamelen , bepaalen.
Het geroep van her Mannetje is bou , bon, boa, dit geluid flaat bet bovenal in den Voortyci, en men boort het op
cen zeer verren afftand. ARISTOTELES drukt den toon der
.Hoppen in deezer voege uit: epopou, popopo , popoe , Popoe , io, io , ito , ito ito, doch het fchynt my toe, dat by
ze wat te veel Griesch duet praaten. Van alle naamen dee-.
zen Vogel gegeeven, is 'er pen die beter bun zing aanduidt , dan die van Boubou , onder welken zy in Lorraine en eenige andere fireeken van Frankryk bekend zyn,
betekent in 't Grieksch , zingen als een Hoppe.
Menrchen , die deeze Vogels , met opmerking, hoorden ,
geeven voor, in hun geroep verfcheide toonvallen ontdekt
te
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te hebben, gefchikt naar de verfchillende omflandigheden,
nit eens een' dof geiteen ,'t welk op laden zynde regal
aankondigde, dan eens een feherper geluid, 't Welk de aankomst van een Vos waarichuwde , epz. dit beefs eemo
overeenkomst met de twee tooneri, die de tamme Hoppc;
van welke ik meermaals fprak, /Meg, Deeze vondt grooten fmaak in den klank van fpeeltuigen; als zyne,Meestresfe op de Klavecimbaal of de Luit fpeelde „ging zy op de
Speeltuigen zitten, of zo naby dezelve , alOnogelyk was „
en hieldt zich daar al den tyd dat het fpeelen duurde.
Men wil dat deeze Vogels nooit gaan drinken , en zy
daarom zelden in ftrikken gevangen worden, aan de waterplaatzen gezet. In de daad, de Hoppe, in Engeland gedood,
in het Woud van Epping, was veele ftrikken , dezelve gefpannen otn ze leevend meester te worden., ontkomen, eer
men ze ,fchoot: maar 't is niet min zeker, dat de Hoppe,
reeds zo veel maalen bygebragt, in een ftrik gevangen INAS
en dat zy van tyd tot tyd dronk , den bek.tnet eene hevige
beweeging in het water fleekende, zonder- die vervolgens
op te heffen , gelyk de meeste Vogels doer; waarfchynlyk
heeft zy het vermogen om het water door zuiging hinnen
te krygen. Voor 't overige is den Hoppen dit flingeren met
den Bek eigen, buiten bet eeten en drinken: deeze hebbelykheid ontftaat zeker uit de gewoonte om in den natant.that Infecien in te flingeren , in mestvaalten te pikken, den
bek te fleeken in moerasfen en Mierennesten, oat 'er Wor
mon, Miereneijeren te zoeken, en misfchien am vogt nit
grond te zuigen.
Zo bezwaarlyk het valt de
Hopien in ftrikken te vangen , zo ligt kunnen zy gefchoo,
ten worden: want zy laaten toe dat men 'er zeer digt by
!Indere. Haar vlugt, fchoon bogtig, nu hooker dan laager,
is niet fuel, en de jaagers of fchieters hebben niet veel
moeite om ze te treffen: opvliegende , klapperen zy met de
vleugelen: op den grond loopen zy met een eenpaarigen
tred, even als de Hoenders.
De Hoppen verlaaten onze lugtflreeken , op 't einde des
Zomers of met den aanvang van den Herfst, en wagten
nooit zwaare koude af. Maar, fchoon zy, over 't algemeen , Trekvogels zyn , in ons Europa, is het mogelyk
dat, in zekere omllandigheden , eenigen daar blyven: by
voorbeeld de zodanigen, die , ten tyde des vertreks , goworld , ziek , to jong, of met an woord, te zwak zyn
oat eene large reis to onderneemen, of wederhouden worden door eenige andere oorzaak. Deeze agtergebleevenc
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Iropen, vervoegen zich in dezelfde holen , welke Naar tot
nesten gediend helybtn ; zy brengen daar den Winter over,
half flaapende , leevende van zeer weinig voedzel, nauwlyks kragts genoeg hebbende, om de door 't ruijen uitgevalle Pluimen weder te krygen. Eenige jaagers hebben ze
in dien that aangetroffen : hier uit heeft men gelegenheid
genomen . om te beweeren , dat alle Hoppen den AVinter
doorbrengen holle boomen flaapende en van veeren
ontbloot , dit 'heeft men ook van de Koekkoeken gezegd ,
en met even weinig gronds.
Volgens eenigen was de Hoppe by de Egyptenaaren een
zinnebeeld der Kinderliefde. De jongen, wilde men, droegen zorg y our den Vader en de Nloeder, als zy doer
ouderdom verzwakten ;.zy verwarmden deezen onder haare
vleugelen, hielpen ze , ingevalle eener moeilyke ruijing, de
nude vederen uitplukken , bliezen in haare verzwakte 00gen , en herftelden ze met heilzaame kruiden. Met een
woord , zy deezen haar alle dientten , welke zy in haaren hulploozen jongen flaat van de Ouden genooteu hadden. lets
dergelyks word van den Ojeraar vertoeld. Jammer, dat
men zo veel goeds niet kan zeggen van alle zoorten van
Dieren !
OLINA getuigt , dat de Hoppe niet Langer dan drie jaaren leeft: maar dit moet , buiten twyffel, verftaan worden
van de Hoppe in den gevangen that, wier leven verkort
wordt dewyl men dezelve de rechte fpys niet. ten alien
tyde kan toedienen: 't valt zo gemaklyk niet den gemiddelden leeftyd te bepaalen van de wilde en in vryheidleevende Hoppe; en dit is te hezwaarlyker, naardentaal dezelve een frekvogel is.
De veelvuldigheid der veeren geeft de Hoppe een veel
zwaarder voorkomen dan zy met de daad is. De Kuif op
den Kop is langwerpig , zamengefield uit twee ryen gelyke en evenwydige Pluimen: de middelfte Pluimen, in elke
ry, zyn de tangfte; zo dat zy, overeinde flaande , een a-f•
geronde en halve kringswyze Kuif vormen , omtrent twee
en een halve duim hoop: alle deeze Pluimen zvn ros met
zwarte tippen: de middelfle, en die verder achterwaards
than , hebben wit tusfchen deeze beide kleuren: hehalven
deeze zyn 'er verder achterwaards nog zes of acht veertjes „
mede tot de Kuif behoorende, geheel en al ros, en korter
dan alle de andere. Flet overige van den Kop en
't ganfche voorile gedeelte des Vogels, is wynagtig grys,
of na 't rosfe trekkende; de Rug is aan 't voorfie gedeelte
L
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grys, op 't achterfle gedeelte met vuil witte ftreepen, op
een donkeren grond, geftreept. Op An fluit is een witte plek , de bovenite Dekveeren van den Staart zyn zwartagtig. De Buik en 't Onderlyf zyn rosagtig wit : de
Vleugels en de Staart zwart , met wit gehandeerd : de
grond der pluimadie is leykleurig. Me deeze verfchillende kleuren , dus op de Pluimadie, verIPreid, •levcren- eene
foort van geregelde fchildery uit : die cede heerlyke uitwerking doet, wanneer de Vogel Zyne fclidone Kuif overchide zet , zyne vlerken en than uitipreidt , 't welk by
dikwyls doet. Alle de witte flreepen , die zich op 't bovengedeelte der vleugelen vertoonen, vertoonen zich oOk
op het benedengedeelte , wanneer men den Vogel vliegende van onderen ziet; alleen is bet Wit veel zuiverder,, en
min met rosfe veertjes vermengd. .Ilc heb .een Wyfje gezien , door de ontleeding daar voor met zelterheid gekend,
't geen alle de opgemelde kleuren , en dezelve zeer fterk ,
liacit; misfehien was het hoog bejaard zeker gaat het ,
dat het niet veel grooter was dan het Mannetje , wat 'er
ook de Italiaanfche Vogelbefchryvers van mogen zeggen.
De geheele langte der Hoppe is omtrent elf duimen : de
Bek twee en een vierde duim lang, (meer of min naar
den ouderdom des Vogels ,) een weinig omgekromd ; de
punt van bet bovenfle gedeelte fteekt eenigzins over 't onderfie been : de Tong is zecr kort, en ileekt bykans geh,2e1 in de krop , vormende eene foort van gelykbeenigen
driehoek welke zyden geen drie Iinien Iangte hebben. De
vlettgels hebben zeventien duimen vlugts. De Spier, met
welke de Hoppe de Kuif opheft , list tusichen de kruin
des Bops en het grondfluk van den Bek : wanneer zy die
achterwaards trekt , zet de Kuif zich ovcreinde , en als zy
ze voorwaards trekt, valt dezelve neder.

TWEE MIDDELEN OM BLOEMEN , EN MN OM VRUGTEN,
LANGEN TYD TE BEWAAREN.

(Ontleend nit de Gazate d' Afgrfculture , Commerce , Finances
E5`) Arts

Nanwlyks heal de Kunst haar verrnogen in 't werk
gefteld , om 't gezigt , in den Winter zelfs, terwyl de
Sueeuwvlok de hard bevroozen grond bedekt, to vcrgas„ ten op aangenaame Bloemen , of de Natuur is met den
„ Voor9,
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Voortyd gereed ons , in ruimer overvloed , die verlusti,) gende -cieraaden des Aardryks aan te bieden. Dan de
„ Bloemen, zo door de Kunst vroegtydig ontlooken , als
„ door de Namur op den gepasten tyd ontflooten, hebben
alle de eigenfchap van ras verganglykheid, en leveren
„ bier van een ,zinnebeeld op.
De Kunst , de
„ dienStvaardige Dienstmaagd der Natuure, heeft ook haar
„ vlyt aangewend om Duurzaamheid by te zetten aan dee,' ze kortitondige voottbrengzels ; veele middelen zyn bier
toe oK;egeeven eLt beproefd. De twee volgende ,fchoon
5, misfchien-niet geheel onbekend , verdienen, egter, alge„ meener bekend te worden. Weshalven wy oordeelen
t, onzea Leezeren 'gun ondienst te znilen doer , met ze
„ een plaatsje in ons Mengelwerk in te ruimen."
De Heer 1\1. 011 Lid der Academic van Boulogne , komt
voor (*) als de Uitviuder van een Middel om de Bloemen
te bewaaren zo lang men wil , en zo leevendig van kleuren als zy op, de Plauten , pryken 't zelve zou , behalven
bet aangenaame , de nuttigheid kunnen hebben , om in
vreemde en verafgelegene Gewesteu de Planten .te bereiden,
welke wy nu alleen nit afgezette afbeeldingen kennen , en
onkenbaar zyn. in den gefcheurden en misbandelden that
waar in de meeste Reizigers ze overbrengen.
Men neemt rivierzand , het witfle, 't welk men kan vinden. Naa 't zelve verfcheide keeren door eene zeer fyne
zeef gezift te hebben, doet men 't in een glazen vat, met
water gevuld , wryft het fang tusfchen de vingeren, orn 'er
de groffle deelen van af to zonderen , en het even fyn te
maaken vervolgens giet men 't water zagtkens af, en zet
bet Zand in den zonnefchyn te droogen: door dit ettelyke
keeren te herhaalen , verkrygt men zeer fyn en zeer zuiver
Zand.
In dit dus toebereid Zand begraaft men de Bloemen met
Steeien en Bladeren op 't voorzigtigst ; zorgdraagende dat
zy niet van bonding en ftand verliezen. Dezelve, op deeze wyze, eenigen tyd bewaard hebbende , tot de volkomeno uitwaasfeming der vogtigheid toe, haalt men de Bloemen
99

Kront voor, fehryf 1k; dewyl ik my herinner , reeds jaay en g2ledon, in het bloemkweekend Haarlem, gehoord te hebben yen dit M : ddel, of althans van een , 't welk , in de groote
zaak, op 't ze q-de iltkwatn ; of ik, ten l i en tyde, zelfsgeen
Bloemen gezen heb, op die Nvyze bewaard, durf ik niet verzrekeren ; fehoon 't my lehaduwagtig voorftaat.
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men uit het Zand, die, fchoon geheel uitgedroogd , niets
van gedaante verlooren, en al de leevendigheid der Natuur:
lyke kleuren behouden hebben. Dan fluit men ze in flume glazer klokken, wel geflooten , waar in ze , tegen alverandering, bewaard blyven.
Je
Door deeze toebereiding wordt het Zand zeer gefchikt
om de Bloemen en Bladeren fchielyk op te droogen, en ze
gevolglyk te ontlasten van de vogtigheid, die dezelve zo
ras duet verdwynen. De voorzorg, geciraagen om de Bloemen wel te fchikken, belet dat ze onder het gewigt des
Zands niet krommen , en niet gekreukt worden. Eene gemaatigde drukking houdt de kleur onverariderd.
Ondanks de geniaklykheid deezer Proefneeminge , allecn
beflaande in het wel uitkiezen van bet Zand , en het zorgvuldig bereiden van 't zelve, moot men niet verzuimen 'er
eene gernaatigde warmte aan te geeven: want is deeze te
flak, dan loopen de kleuren gevaar van te verfebieten , is
ze te Bering , clan kan ze de bedervende vogtigheid niet
ras genoeg uittrekken.
Men flaagt niet altoos even gelukkig ten aanziene van
Bolgewasien, wier min vastgefloote vezelen meer vogtigbeids van den wortel hebben ingezoogen. Nogthans heeft
men flegts wat meer voorzorgs aan te wenden ,om in deeze
zoort, zo wel als in andere zoorten, te flaagen. De Natar fcliikt zich altoos naar de bekwaamheid des Kunftenaars..
De Heer BINNINGER geeft een ander middel op, als by
fchryft: Gy hebt, Myn Heer ****, eene wyze aan
de hand gegeeven om Bloemen te bewaaren zonder dat ze
verfiensfen , of de leevendigheid hunner kleuren verliezen.
Vergun my een andere daar by te voegen , die even zeker , maar veel eenvoudiger is , zo om in alle zaifoenen
fchoone Bloemen te hebben , als om langen tyd Vrugten
te bevvaaren. Ile Beef my niet uit voor den Vinder; Hoch
bet zal my genoeg en aangenaam weezen het bekend gemaakt te hebben aan de zodanigen uwer Leezeren , die
'er onkundig van zyn , en liefhebbery genoeg bezitten
om 'er
proeve van te neemen.
Men kieze de volmaeletfle knoppen van de foort van Bloemen, Welke men wil bewnaren ; voorts zal het gocd weezen dat men van de laatstkomende neeme , en die den
riinfien tyd noodig hebben om zich te ontfluiten. Men
knipt ze of met een fchaar; aan dezelve. zo 't mogelyk
is, eene Reel Jaatende van Brie duirnen. Dit gedaan zynde,
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de , tluit men die fleet, zo ras mogelyk , met Spaansch
'Pasch, en tiaa ,de knoppen een weinig gedrukt , en met den

nagel de unerfte toppen geopend te hebben , doet men ze
elk afzonderlyk in een fchoon droog papier: en als dais
kan men verzekerd zyn dat ze niet zullen bederven.
Wd men in den - Herfst, of eenig ander jaarfaizoen , Bloemen hebben, men knippe 's avonds het einde van het fteeltje , met Spaansch wasch ,verzegeld , af, en zette de Bloemknoppen in 't water, naa 'er een weinig Zout of Salpeter
in gedaan te hebben, En men zal het genoegen hebben
van de Knoppen te:Zien open gaan; de Bloemen zullen voor
't oog zich met alle hunne kleuren vertoonen , en een lieflyken gear uitgeeven.
\Vat de Vrugten Ntreft, terwyl zy aan den Boom bangen , moet men _4 fel-Montle en beste uitzoeken: geheel en
al onbefchadigd van fchil, en door geen worm in 't minfte
geknaagd. Men tast ze niet aan met de hand o:n ze te
plukken; maar bindt een Berke draad aan de fleel,en knipt
ze boven den welvastgelegden knoop met een fchaar af.
De vrugt, in deezer voege van den Boom gefneeden, zonder dezelve. met de vingeren , zelfs niet by de fled aan to
taaken, flint men het einde van deeze met Spaansch wasch ,
ten einde de lugt 'er geen ingang vinde. Vervolgens maakt
men voor elk auk een peperhuis van wit papier, laatende
aan de punt eene kleine opening , door welke men den
draad Reekt, derwyze dat men het peperhuis met de vrugt
kan ophangen , gelyk men een zuikerbrood doet. Men Bulk
deeze opening zo wel als de grootere daar tegen over digt
met zagt groen wasch, om alle gemeenfehap met de buitenlugt te weeren, welker aanraaking welhaast de vrugt doet
bederven. Dc plaats, waar men de peperhuizen ophangt,
zodanig dat ze elkander niet aanraaken , moet droog , en
"loch te koud noch te heet weezen. Op deeze wyze kan
men Vrugten twee of drie jaarep bewaaren , en van dit
middei gebruik maaken omtrent Peeren , Appelen , Prui
men , Kersten , en andere Vrugten aan ooze Landilreek
cigen.
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VERHANDELING OVER BEN DOORTOCIIT HET WOORDEN
Om, STREKI(ENDE TER ONTVOUWING EN WAARDELRING VAN MT VEELMAALS BEIIANDLLO ONDERWERP : MET AANMERKINGEN OVER ' T YS BY
DE POOLEN.

Door m.

LE DUC DE CROY.

(Vervolg en Slot van bladz, '24.)
, die deeze Zeeen bevaaren , erkennen,
Allendat,, derhalven
by flute, groote uitgeftrektheden bevriezen, dat

de Schepen daar bezet blyven tot dat een flerke wind het
Ys breekt en verdryft. En zou men ,.ee midden van zo
veele hinderuisfen, een Doortocht zoeken, dienitig voor den
Handel ?
Dit Pool-Ys verandert onophoudelyk van gedaante, van
plaats , en van grootte , door de flormen en winden: nu
vormt het zich , dan fchuift let op een • dan weder doet
het Zeewater, in diepte warmer, het frnelten: het tuimelt
en wentelt.
Het Pdol-ys (als mede de flukken die 'er afgeicheurd door
de winden en Hoomen omgevoerd worden) is kenbaar aan
de hoogte, verre boven het Ku'st-ys uitfteekende, Ysbergen vindt men 'er ander, die honderd, honderd vyftig, en
nicer voeten in de hoogte haalen.
De Natuurkundigen weeten , dat bet zich vormt even
als ander Ys, door Ysvelcien , die, by 1E1 weer, aan elkander vast vriezen. De ftroom en de winden breeken en
verfirooijen ze; de flukken fchuiven op elkander, zy vormen een berg, inzonderheid als ze een fteunpunt vinden
aan een' anderen grooten Ysklomp.
By elken harden Winter kan men te Palls, in 't klein,
volftrekt dezelfde werking zien , wanneer de Ysfchotzen ,
door den ftroom medegevoerd , zich op den boopen , by
Saint Bernard, door de brag, opgehouden ; dit verrchynzet
vertoont zich noch duidelykr , wanneer een flerke wind
met den ftroom zamenwerkt; ieder Ysfchots fchuift op de
naaste , blyft 'er harplen , fchiet nog booger op; een ander
volgt ; dit is het beginzel van alle kleine Ysbergen by
flormwer. Itt heb my zomtyds vermaakt met dit waar te
neemen in den Donau, den Rkyn en de Seine, als het fterk
woei, en zelfs zonitytis aan den Bever der zee ; 't zyn
al-
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akoos Ysbeddingen na denzelfden kant fchuins , en die
zyde is het, want. de eene op de andere fchuiven.
Zie bier hoe in de Zech aan de Poolen, verst van 't
land verwyderd , de groote Ysbeddingen eenen aanvang
iteemen , zonder dat zy de nabyheid der landen noodig
hebben ; de ?rrootae kiompen bieden wederaand ; de golven
dryven de Ysfchotzen voort, en alles hoopt op an.
Daarenboven flaat, ten opzigte van het Ys by de Poolen,
aan te merken, dat, wanneer de flermen de fchotzen los
maaken , en Seeze aah den grond niet vast zyn, (want
elk weet dat het Vs ten mina en zeven of aelamaalen dieper order dan boven het water is ,) de Yskloinp , aan den
eenen kant zwaarder-wordende dan aan den anderen, het
evenwigt verliest, en tuimelt, zo dat het zwaarae gedeelte onderblyve. De Walvisclivangers zien dit dikwyls, en
de meermaals gemetde laatfte beroernde Reizigers na bet
Noorden hebben dikwyls deeze tuimelingen waargenomen , als mede het fchriklyk kraaken by droog weer en
flormen gehoord.
De verdere opeenhooping gefchiedt niet van eene zyde,
maar van alle zydenin gevolge van het zwaartie punt
der eerfte Ysklomp. lieddingen voegen zich op an niets
in 't water bet evenwigt belettende, wentelt zich de Ysklornp naar de zwaarae zyde: dezelfde oorzaaken vaaren
voort met andere beddingen te vormen ; en hier nit ontRawl , in 't chicle, die vreeslyke Ysgevaarten, van eene
onverbeeldlyke hard- en vastheid.
De Sneenw , de Yzel, de Regen , zo veelvuldig in die
Gewesten, het fchuimend Zeewater tegen die Ysgevaarten
by ftormweer kletrencle , dicta alles om bevriezende de
hoogte te doen toeneemen. Van hier de fchriklyke hoogte
deezer Ysbergen, die zich verheffen als groote ketens van
befbeenwde Bergen, tot dat ze de maat en het evenwigt
bereiken , 't weak de Natuur aan alle dingen gefteld heeft.
Wy zien, clerhalven, dat de Zeeen aan de Poolen vol
Ysfehotzen zyn, die gedunrig van gedaante en plants veranderen:naar gelange meerder of minder flute ze vereenigt,
de aormen ze verbreeken, of zy , dieper ;n 't zeewater ingezonken , door de meerdere warmte beneden ontdooijen ,
waar door bet middelpunt der zwaarte in de Ysklornpea
verandert.
Deeze fehets is crenoe gzaarn om een denkbeeld te geeven
van het Pool-ys , en de vortning van 't zelve , en men zal
'er uit kunnen opmaaken , dat de Poolen kunnen en aweten
L4
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ten bevroozen zyn. Dat de Zeeen aan de Poolen ,
by ftil weer , aan de oppervlakte bevriezen , zonder dat
daar toe Land noodig is: - (*) dat zieb daar onmeetbaar groote Ysvelden vormen ,die, ftukken breekende
en opeenkruijende by ftorm weer, nieuwe Ysbergen doen
dat men , hoe nader aan de
gebooren worden ;
Poolen komende , des te 'meer Ys aantrof , ungenomen
eenige zeldzaame gevallen, te kort van dour dais dat men.
't op dien leans zou waagen; - eindelyk , het
onderfcheid tusfchen bet Pool -ys en bet Kust -ys bier in bethat : dat het eerfte gebooren wordt in de 'Lean by de
Poolen , hoe wyduitgeftrekt dezelve ook molten weezen ,
en dat het laatfte de kusten boordende ten teken van Land
Itrekt.
't Is', alleen in deezen zin , waarbeid , dat men , kan
het anders gefchieden, den weg niet te Baby de bevrooze
Kusten moot neemen. Dat het zelfs mogelyk is , op zommige plaatzen , ruimten of min zamengehegt Ys aan te
treiren tusfchen het Kust- en ''ool-ys. Maar zal men het
dan waagen zich tusfchen deeze beide te Iaaten influiten ,
openingen , te weder einden niet volkomen kennende ?
Welke poogingen men, tot nog toe, gedaan heeft, geen
zekeren weg is 'er tot nog toe gevonden. Dus kan geen
tier Zeeen , doorgaande met Ys bedekt, aangemerkt worden , als een gebruikbaaren doortocht.
TEN VIERDEN, nafpeuren , weike de Landpunten of Piaat.
zen zyn, die de meeste hindernisfen verwekken.
Zonder ftaan te blyven op de Heine bogten en moeilykbeden , van welken veele zeer groot Linnet/ zyn voor do
vaart op den kant van het Kust - vs, is het noodig het oog
te than op de Kaapen en liithoeken , die den meesten
tegenftand fchynen te bieden aan den gczogten Doortocht.
Indien men, van de Middaglyn van Parys , %Vestwaards
aan wil vaaren, is bet ras uitgeniaakt : want alle de Walvischvangers , die bet Vs van Greenland en Spitsbergen
bevaaren , ais ook de bekwaatne Zeelieden , • van alle Landen verfcheidemaal derwaards gezonden ftemmen alien
overeen , dat 'er langs de kust van Gr,enland, een groote Ysklomp is, die zieh onafgebrooken hegt aan het .P.ol3's
(*) B y de Zuielpool, merkt de fleer FORSTER zcer wel op, kin
men geen RAvieren hebben , dus ontdooijen zy 'er niet: en kan
bet Ys daar k.or de Ri y ieren niet wordcn argelioerd, wesila!,
yen bet zeker in zee zelve gevorind wordt,
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na de zeven Eilanden van Spitsbergen, van welke
men -inet .Noordwaarcis op kan zeifen. 't Zy oude Zeelieden tytiftippen hebben aangeteoffert of niet, op welken
zy verder Npordwaards kunnen dan de Zeven Eilanden,
zulks maakt teen -verfchil. Het gnat vast, dat het nu
onmogelyk is ; dat de Walvischvangers , die in deeze
Zeeen kruisfen , geen Doortocht vinden ten Noorden van
de Zeven Eilanden , waar in zy onnelemmerd kunnen
vaaren , en onophoudelyk met het Ys moeten worltelen.
'Er is, derhalven , niets te heproeven , niets te hoopen ,
ten Westen van de Middaglyn van Parys in die 'Lean.
Of de Kust van Noord-ilmeriCa meet of min uitfteeke ,
zulks baart geen verfchil , mtardemaal dezelve in het Ys
Desgelyks ken men oak niet Oostheilooten. ligge.
waards ten Noorden van Spitsbergen ilevenen.
'Er is , derhalven , nog overig, het te beproeven ten
Oosten van de Middaglyn van Farys , of liever van de
Middaglyn der Noordkaap van Lapland , om te zien of
zich daar hetet- hoope opdoet. De groote vraag valt.dan
Nova Zemb la aan de punt der Samojeden om te
Bekwaame Aardryks- en Zeevaardkundigen keuren de reis
van wool) , die het meeste aan dien kart bezogt heelt ,
niet goed: dewyl by , gelyk ze met reden aenmerken , zich
te digt aan het Kust-ys gehouden heeft. Maar het Pool-vs
is ten Oosten van Spitsbergen, en is 'er turichen 't zelve
een kleine Doortocht geweest, zou daar uit volgen , dat
het voorzigtig en mogelyk ware 'er dieper in te dril,en
Alle Zeeom een nuttig Vaarwater te ontdekken.
lieden en Visfchers van Wardhus en van Archangel, die 'er
zo naby zyn , en zo dikwyls , door ftormen gedreeven
worden in deeze ftreeken , kennen dien Doortocht niet ,
en zy zouden denzelven weeten , al; 'er een was. Ileeft
men dan ten eenigen tyde eene opening gevonden , men
vindt dezelve niet meet. Alles wyst uit , dat 1\70,,,a
Zeinbla tot het Pool-ys ftrekt: zyn 'er gunitige oogenblikken geweest, het zou dwaasheid zyu zich met een fehip
in die openingen re begeeven , zonder verzekering te hebben van verder te kunnen geraaken. 'Er is den geen
bruikbaaren Doortocht.
Maar nog verder Oost op, is het nog erger; men treft
den Uithock der Samoje den aan, wear het zo koud is,
dat men zelfs te land het chide niet weet, en niets duidt
aan dat dezelve ter zee omgezeild is. Dus zou men , behalven dat tie Doortocht meestal met Ys be get is door
L5
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het Ys van het Waaygat, by den hock der Sezmojeden,
volfirekt fluiten. Het Kust-ys van 't Waaygat moet zich
verder dan dien hock uitttrekken , en wel tot aan het
Pool-ys, en het fchynt bykans eene beweezene zaak , dat
bet een 1.7sklomp is, die zich met de Pool Ver6enigt.
De Rusfen, die het, in den Jaare MDCCXV , met fleeden over 't Ys bezogten , trokken over de kleine velden
Kust-ys , en bereikten de groote velden Pool-ys , zonder
eenige affcheiding aan te treffen. Daarenboven, wanneer
bet gebeurde, gelyk ik reeds gezegd heb , dat Vaartuigen
van die Gewesten een tydilip aantroffen, waar op Natuurkundige en boven aangedulde oorzaaken omzeilen
van dien hock, voor dien tyd, mogelyk maakten , zou
daar uit de Doortocht niet beweezen kunnen worden ;
want niets verfchilt meer van een bruikbaaren Deortocht ,
dan het waarneemen van zulke oogenblikken , zonder verzekering te hebben van de heen en weder reize.
Ziet daar de ontebovenkomelykfle zwaarigheden. Wyders de Kust een weinig Zuidwaards Itrekkende , moest
in den Zomer warm worden , en eenigen tyd het Kust-ys
doen fmelten. Van bier de kleine Vaart, die de Rusfen
zomtyds doen langs de kusten van Siberie en Rusfisch
Tartaryen. Doch deeze Vaart zelve is van te korten
dour voor eene bruikbaare Vaart op zulk een lange reis.
Oostwaards heeft men het gezogt. COOK en na hem
CLARKE , kwamen 'er twee keeren , en op den rechten
tyd om 'er bet minfle Ys te vinden ; maar vrugtloos.
Geen Doortocht derhalven.
Maar , nog eens, het kan zeer wel weezen , dat 'er
oogenblikken zyn , waar op de warmte der Aarde , en
fterke Zuidewinden , voor eenigen tyd , en bykans alle
jaaren , het Kust-ys verwyderen , en dat de Vaartuigen
van de Lena , die de Kaap otnzeilen om te Aratcka te
komen : in dit geval zelfs zal het blyken, dat 'er geen
bruikbaaren Doortocht is.
Behalven dat men , gelyk wy gezien hebben, den nit,
bock der Saineje::'en niet omzeilde, zou het volgen van
dergelyke voorbeelden wel iets anders weezen , dan bedrieglyke oogenblikken waarneemen , die de Schepen in
Ys deeden klemmen ? Niets dergelyks itrookt met de
zekerheid , noodig voor een Doortocht, dienftig tot den
Handel.
Hoe men 't odk neeme, en fchoon men een Kaap omvoer, zou de reis to lang vallen , om niet aan het ande-
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dere erode opgehouden te worden : en Welk eene zvde
men opt kieze , het berigt der Oudcn erns voor vol aanneemende, zal het volgen geen men reeds lang hadt
behooren t wecten wanneer men bet fluk doorgedagt
hadt ,) dat de Doortocht niet zodanig is dat men 'er
zich van kunne bedienen : het groot vereischte , nogthans,
in he( tegenwoordige geval. -lsn wanneer , by
groot gehik , altoos met veel gevaars vergeze/d , 6.11 Schip ,
eene enkele magi din Tocht geheel allei, zou zulks zeer
veel weetenswaardigs kunnen opleveren , maar het zoo 'er
dan nog verre af zyn het doel getroffen te hebben,
te weeten , van eene Gemeenfchap te openen , voordeeliger in 't gebruik des Koophandels. Ten deezen opzigte
zou had nog een onverfchillig fluk blyven : dewyl die
Doorvaart niet dan met veel hachlykheid kan gefchieden.
Poor de volmaaking der Aardrykskunde zyn dusdanige
ontdekkingen altoos zeer nuttig: en bet beste middel, om
ze te doen, zou weezen , duurzaarne inrigtingen tot dat
chide te maaken , en ze van flap tot flap voort te zetVervolgens moest men Geleerden en Kunditen.
gen derwaards fchikken , om waarneemingen te doen ,
Land- en Zee-kaarten te vervaardigen. De Rusfen moesten tragten de gefchiktfle tyden waar te neemen om cen
en andere Kaap om te zeilen , tot verbetering der Kustvaart ; doch wanneer dit hun gelukte , zou het verinelden der ontmoette zwaarigheden alleen dienen , om te
bewyzen , dat het vergeefsch is, daar een vaart, gefchikt
voor groote Schepen, te zoeken.
TEN VYFDEN, bet Befluit.
Ten opzigte van het Vraagfluk- , in 't algemeen genomen , doet het niets af te bewyzen, dat deeze of Beene
uithoek 7onityds kan omgevaaren worden : en nit alles
blykt , en men heeft het reeds lang moeten zien, dat 'cr
geen zekerder,, geen mingevaarlyker weg is, dan by den
Zuidhoek van Africa en Ameuica om te zeilen. En ik
verbeeld my beweezen te hebben , dat 'er nooit voor
groote Zee- en Handelfchepen een andere koers zal weeyen , dan by de gemelde Uithoeken om.
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AANNERRINGEN OVER DE BRONNEN VAN GROOTSCHE
DENKBEELDEN.

(Uit het Engelsch.)
DnisoN was de eerfte, die handelde over,de vermaaken
A
der Verbeelding. Deeze ontffaan, zyns.-bordeels , nit
het Verheevene, het Schoone en her Nieuwe. Indien
onderzoeken, welke de uitwerkende oorzaak more weezen
van deeze keurige aandoening, of waarom zulke voorwerpen, of hoecianigheden , de Verbeeldiug derwaate treffen ,
dat ze behaagen of mishaagen , wordt deeze flofile zeer
fyn. Dit is tnisfchien de rede waarom zo weini,„cren, naa
ADDISON , dit onderwerp ter hand genomen hebben., en
waarom zy, die het bettonden, hunne verwagting niet geheel voidaan vonden..
ontdekken terftond , dat geregelde Figuuren, als
ronde en langwerpige Omtrekken , VieritantenZeslioeken, enz. cue grooter voldoening verfchaffen d 'an Figuuren zonder eenigen regel of bepaald oogmerk getrokken.
Maar, wanneer wy an flap verder gaan en tragten na te
fpeuren , hoe deeze Figuuren dit Vermaak te wage brengen , is ailes met een ondoordringbaaren iluier bedekt. Het
weefzel is zo fyn , dat het fcherpst gezigt 'er niet door heen
kan dringen,
De eindoorzaaken van bet Groote of het Verheevene
11 2;gen blooter , en bevatten doorgaans eene breede uitgefirektiteid of eene lange duurzaamheid. Dus zyn een wyduitgeftrekt Vlak, het uitfpanzel des Ilemels, en de onge,
meeten Oceaan, alle verheevene Voorwerpen. Maar deeze
zatnenverbonden met groote hoogte of diepte adieu ons
rieer, clan een breede, widen even groote , ruitnte. Indien
wy opzien na den top, of narwaards van de fteilte, eens
weer hoogen Bergs., zal bet flerker aandoeningen van Grootheid verwekken, clan eene onuitoogbaare Vlakte.
Zaaken , die aandoenin gen van fcbrik en verwondering
verwekken , zyn desgelyks , meerendeels, gefchikte voorwerpen , van 't Verheevene. Een Leeuw is een ontzaglvk
Diet en vol majefleit. Naardernaal twee Legers, elkauder
flag levercnde , ce p der grootfte betooningen van mensehlOte magt , ons your oogen fchilderen , wordt dit voorwerp
zeer grout en treffenci. Elk fehriklyk ding is , nugthans ,
nier Verheeven. Het afzetten van een Lid, bet byten van
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een RateMang, zyn zeer fchriklyke omflandigheden, doch
gelled' van Geootheid en Verheevenheid ontbloot.
Eenvoudigheid, in tegenoverilelling van verdeeling in
twee kleine deelen, .behoort even zeer tot den verheeven
1'1)71, en tot liet geen men 't grootfche in de Bouwkunde
noemt. In deeze edele en noodige kunst doet geregeldheid,
evenredigheid en zarnentlemming, doorgaans, eene heerlyke
uitwerking; (loch cell hoop rotzen, in de niterlle wanorde
ap een gettapeld,, heeft lets veel verheveners dan wanneer
zy op elkander gelegd waren, volgens de fliptfle en nauwkeurigtte regelen , der Bouwktinst. Eene Rivier,, zagtlyks
langs de oevers fchuurende, is fchoon , en wordt dan eerst
Grootsch, wanneer dezelve met geweld, buiten de oevers
treedt, Pmt alles in den loop mede voert. Een gemeen Paard
is een Thuttig Dier, een afgerigt. Rydpaard een fchoon
Dier; doch het Ruiterspaard verwekt alleen het denkbeeld
van groatschheid.
Verfcheidenheid en Duisternis, Eenzaamheid en Stilte,.
zyn alle bronuen van verheevene Aandoeningen. , Het
geluid van een zwaare Kink is altoos groots .ch; doch 't
krygt een bykomende verheevenheid als het gehoord wordt
in een ffillen nagt. Het gezigt des Uhlpanzels, tintelern
de met ontelbaare flarren, is desgelyks verheevener, dan
van de Zon, op den vollen middag. Dit is mogelyk
de rede , waarom Nagtgezigtjes veelal zo zeer behaagen.
Over 't algemeen zullen Grootfche Voorwerpen ons
flerker treffen in eenzaamheid dan in gezelichap. Aandoeningen van Verhevenheid zyn, eenigermaate, onaffcheidelyk van ongemeen fterk, of geweldig, geluid. Het flaan
eens Trommels, het gebalder eens Kanons, het geraas des
Donders , het geweldig mtbarflen eens Vuurbraakenden
Bergs , heeft iets verheevens: maar de eenzaamheid vermeerdert die aandoening grootlyks.
Eenige Zedelyke Hoedanigheden , als Heldencleugd ,
Grootmoedigheid, Veragting van gevaar, of Dood; en ,
bovenal, de cienkbeelden, welke de Godsdienst oplevert
van Engelen en verheevener Weezens, zyn zeer grout en
trefleud; doch niets van lien cart haalt by de bevattingen,
welke deeze ons van de Godheid oplevert. De uittleekendile Dengden der verheevenite Schepzelen zyn flegts
flanwe fchaduwen van coos volmaaktheden. Iloedanigheden van deeze overtreffende foort hell/curt men zomtyds in de fchepzelen met cell ras voorbygaande flikkering,
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ring, gelyk de vuurige verhevelingen , die de dmilterheid
des nagts verlichten; doch in HEM fchy. nen zy, met dien
eenpaarigen glans, welke , by Diets beter yergeleeken kan
warden, dan by den nocnt bezwalkten en eeuwigen huster der hoogfte Hemelen. XVie kan denken**an de Grootheid van dat Weezen , 't welk alle deelen der ongemeete
ruimte vervult , dat in alle oogenblikken der .eeuwige
duuring beflaat , aan wiens Wil het Heelal zyn beftaan
verfchuldigd is, van wiens befluit Itet lot der Werelden
afhangt; wiens Wysheid ondoorgrondelyk, wiens Magt
onwederliaanbaar is, zonder in zyne ziel de diepfte eerbiedenis ontwaar te warden'? Met welk eene ontzaglyke
en aandoeulyke majefteit , khmt Goo ons voor in deeze
Bybeltaale. Hy boog den Hemel , en daalde neder en donkerLid was under 'zyne voeten. Hy voer op een Cherub , en
Wog. ,7 a, by vloog fnellyk op de vleugelen des Winds.
De Wysgeeren verfchillen over 't geen het waarlyk Ver.
,heevene uitmaakt. Wy hebben reeds gezien, dat eenige
Voorw,erpen , met de daad verfchriklyk, zodanig eene aanliaening niet veroorzaaken. Grootheid kan niet aangemerkt worclen als, by uitl]uiting, de' onderfcheidende hoedanigheid van 't Verheevene te hezitten, want het is nice
zetLIzaam, deeze te befpeuren in ziels gettehenisfen , in
Jichaarns flerkte, en zelfs in luid geraas: Veeleer ontRant het Verheevene, myns oordeels, uit de vereeniging
van Eenvoudigheid en Magt. Eenvoudigheid in het voor,.
werp fchynt onaffcheidelyk van de volmaaktheid van alle ooze bevattingen : en Magt is onmiddelyk , of van ter
zyde, begreepen, in alles wat 's Menfchen geest met Verheevenheid of Grootheid vervult.
Hier kunnen wy niet nalaaten die Wysheid en Goedheid te bewonderen, welke ons gevormd en vatbaar gemaakt heeft, om verrnaak en genoegen te fcheppen uit
alle voorwerpen , welke ons omringen. Zulks moet elk
denkend Mensch , ougetwyfeld, aanzetten om met nederigheid en dankbaarheid op te zien tot de aneindige
Liefde en Barmhartigheid zyns Maakers. Het oog zou
misfchien genocgzaam geweest zyn tot het enkel dierlyk leeven , indien het enkel in that geweest ware, om
het eene voorwerp van bet ander te onderfcheiden; doch
de hoogile Goedheid araalt door, in 't zelve tot een
wcrktuig gemaakt te hebben , om ons eene verfcheidenheid van de , keurigile en redelykile, vermaaken
te verfchaffen.
RE-
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EEKNGIa LEEvENSBERIGT VAN DEN VERMAARDEN HYDER-ALY (*).

Held, zo beroemd in de Indian, droeg eerst den
D eeze
Naam vas Hyder-Naig; (het Welk in 't Malabaarsch betekent , Heer Ryder :) eene bende Duitfchers , welke een merklyken tyd in' zyn Leger diende, heeft hem doer kennen onder den Naarn, van Andernach. Waarfehvnlyk fpraken deeze
vreemdelingen de wo9rden Hyder-Naig met zulk een tongval
uit , dat dezelve vry wat geleeken aan Andernach; en dewy/
zy eene Stad kenden, die , aan den oever van den Rhyn
gelegen , dos genoemd wierd , bragt zulks ongevoelig te wege, dat zy den Krygsheld, by verbastering , Andernach noem-;
den.
Zyn 'fader Fattd-Naig, (zoo veel als Heer Overwinnaar,)
Was Heer van de Stad Colalam en derzelver grondgebied,
Leenman van den Nabab van Sirpy, en algemeen Bevelhebber
van deszelfs Legermagten. Eene halve myl van Colalam ziet
men eene pragtige Moskee ; deeze dient ter begraafp/aats van
het geflagt van Fattd-Naig : een Geflagt, dat, volgens het
zeggen der Imans , die het opzigt over de Graffleden hebben,
geduurende nicer dan drie eeuwen met grooten luister in dit
Land gebloeid 'heeft.
Fattd-Naig, en de Nabab van Sirpy , verlooren, in het jaar
1728, beiden het Leven itt ecn flag tegen de Maratten; welke zich daarop meester maakten van hunne Landen. Hyder-Naig was toen acht jaaren oud , zynde geboren in het
jaar 172o ; gevolglyk is by thans in zyn 63fte Jaar.
Sabas-IVaig, Asfut-Can , en Ibrahim Saeb , de Oomen van
's Vaders zyde van Ryder-Naig, verlieten , na dit inneemen
der Landen van Sirpy door de Maratten, hun Vaderland, en
vestigden zich in het Koningryk van MaYsfour,, zy traden in
dienst van dat ryk, en werden Opperbevelhebbers van het
Leger. Hun Neef Hyder-Naig , en deszelfs Moeder,, waren
met hun na dat Ryk getoogen. Deeze Vrouw , welke buitengemeen fchoon was, en uitmuntte in Verliand en Moed,
was geen inboorling van 4fie. Zy was eene Christen Slavin(*) Niet tang geleeden, (zie boven bladz. 34,)plaatften svy eon ens toegezonden verflag , van eenigc yoorneame trekken der Leerentgefddedenisfe
yen H y mn.- ALI . KHAN; dan zeLre heeft men ens een Beknopt Leevensberigt
van hem medegedeeld ; waarvan men ons verzekert;- dat het zelve echter
is , dan het ecrstgemelde. %Vat bier van zy , kunnen wy met gecne genoegzaame zekerheid beoordecIen ; doch daar het, onzes oordee1s, bete
zamoubangt (dat in dit geval ten oordeele Cpreukt .) hebben wy 't Met
overbodig gcagt 'er gebruik van to maaken. Het veal gerugts verwekkendt
bedryf van dien KrygsbeveThebber innakt, dat men belang neemt in genoegzaam allos wat hem betreft.
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vinne nit Abisfinie , en werd genoemd Sia-Mermari, (Zwarte
Pare1.1 Met \Tele andere was zy uit Zfrika gevoerd ; en
in Afie gekomen, werd zy gckogt om de Ilairanas (Vton,we:_
timmers) te bedienen ; maar Fatte,Naig , haar ,Meester, Verrukt over haare Ichoonheid en verdTnfte, en 'er wel dra goheel door verwonnen , narn haar aan onder het petal zyner
Vrouwen. Vermits Hyder,Naig deeze Vrousv,. Moeder
had , gaven de Malabaaren hem, in zyne jeugd , den fchimp'imam MapouL, , bet wclk Mettles betekent ; yen fpotnaam die
vervolgens verdween, door de heerlyke- benaimingen , welken
deeze Held tut de harden der Overwinninge verkreeg.
Veele verdigtFelen worden 'er opgegeeven, raakende de
jeugd en jongelingfchap van Ryder-Mfg. Inzc, nderheid is
al•les • wat Men verhaalt van zvne Reis p a het Hof Yi) den
Mogolfehen Keizer,, en zyn verrigtingen,.aan het zelye , verdigt. Het was in den dienst -van den Koning van MaYsfour,
dat by, onder het opzigt van zyne dappere Oomen , en van
Zyne uitmuntende Moeder , zich in de Konst des Oorlogs
oefende; en by gaf 'er zich zo gebeel en al aan over, dat
men hem niminer heeft kunnen overreeden , om leezen of
fchryven te leezen; welk gebrek van niet te kunnen leezen
en Caryven , by egter meesterlyk heeft weeten te vergoeden :. • De Nattier beat hem belchonken met een buirengewoon
en allergrootst geheugen ; en deeze zeldzaame gaaf beet by
door oefening tot zelk cone volkomenheid gebragt, dat zvne
Geheinfehryvers her onmogelvk agten zyn geheugen in 't minfle kunnen bedriegen. Hy zegt hen zyne Bevelen voor,
laat ze zich voorleezen , en ondertekent ze dan met een zeher Merk. Men verhaalt verfehriklyke voorbeelden , die by
gefteld heeft aan ongetrouwe Amptenaaren; weaken, ondernonl en hebbende hem to witlen bedriegen in zaaken voor langen
tvd voorgevallen , door het onverbeeldlyk flerk geheugen buns
Meesters ontdekt , en op het oogenblik geempaleerd worden.
Hyder-Naig werd , in het 2 rite jaar zyns ouderdoms , Rasfaladar van de Cipatjers, zoo veel als Colonel van bet Voety olk , en toen zag by de eerfiemaal Europeefche Troepen ;
naamlyk by de belegering van Trichinapaly, welke by bywoonde met bet Leger van Maisfour; het Welk toen, gemeenfehaplyk met de FranIchen, kryg voerde tegen de Engelfchen en tegen den Nabab van Carnate. Zyne nei&g tot den
Oorlog , en de geest van Orde , hem zo natuurlyk eigen, deeden hem de voordeolen en de grondregels der Europeelche
Krvgskunde wel dra bemerken. Hy oefende 'or zich met alle
.trvt in, zells van deBien beginzels af, gelyk Czaar Peter
de Ifte weleer. Ten (hen einde maakte by zich gemeenzaarn
met de geringfte der Fran.,fche Soldaaten , terwyl by tevena
derzelver Overften beleeld i vk raadpleegde; om des van den
eenen on den anderen volicclige kundigheden to verkrygeu
van
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van dat geene , 't welk by van hunne Kry ,...stugt reeds ongernerkt had. Zyne thans verkregen kund'gheden wel.kfleH:g
maakende ,v vormde hy,, in weinig tvds, rani. dit Weuwe Pan
zyn Regiment, en het block reeds in deezen veldts !;t,
zy
zeer het. daar door boven hunne Landgenooten
veroverden een Agelsch Convoy , en verdelgden deszaS
de . geheel en al:- Ter belooning, van deezen dienst fehonk
drle
hem de Koningtzyn meester , van do verovordc
duizend Snaphaanen en vier flukken Kanen. Kurt daarop verzogt by een gnnst, die b y zonder moeite verkreeg;
't was de vryheid ow deeze Wapenen in den dienst van zynen Vorst to Mogen gebruiken ; en dat hy; ten diet: einde,
de Troepen, over welken by bet bevel voerde, met con door
aan gedvenredigd getal mogt vermeerderen : en ze daar der-Naig , eigenaar van cone betide van vier duizend Voetknegten , Ruiters en Artilleristen , alien Welke by de Enropeefche
Krygstugt leerde.
Sedert dit tyditip, gal' de Koning van Aldisfour hem altoos
het Opperbevel over verfcheiden Krygstogten ; waar van eenigen dienden ow weerfpannte-Onderdamen tot hunnen pligt te
doen wederkeeren ; en anderen ter lveteugeling van onrustige
Nabuuren. Het rehitterend geluk van den jongen Generaal
verhief hem , in weinig jaaren, tot den rang van Algemeen Opperveldheer. Iu deeze \Vaardigheid zond zyn Meester hem tot
byfrand van Pondichery,, toen de Engellchen bet zelve in het
jaar 1760 hadden ingellooten. Ilyder-Araig drong door de LiDien der 1.7 yanden , hragt cone verfierking in de belegerde
plaats , en had dezelve waarrchynlyk door zyne dapporheid behouden , indien de Koning van Maisfour hem Met ontvdig te
rug ombooden had , om de Maratten to verjaagen, welken in
zvn Landon waren ingevallen. Ryder haastte zich ter verdeediging zyns Aileesters , vond de ✓ Maratten gelegerd voor de
muuren van Cheringapatam, de Hoofdflad van Illaid*our ; floeg
door de Vyanden fleet] , en verichanfie zich, in derZelver gczigt , nailer elan zy , aan de belegerde Stad.
Cinoas-Raja, de Koning van Maislour , was een zwak Vorst;
nog maar oniangs had by dien truun beklommen , welken zyn
Vader met glorie bekleed had; :Naar hem onthrak ondervinding
en werkzaamhcid. Hy liet Canderao, zyn eerfie Minister, naar
welgevallen alles beitieren ; en deeze, jaloers over.den room
van den Opperveldheer, flelde alles in 't werk, ow zich van
denzelven to ontllaan. Bet treffelyk beleid, waar door by zyn
Meester, in des!elfs hoofdliad bele ,erd, zoo nadruklyk te hulp
gekomen was, fielde de nydige Minister voOr, als eon blyk
van Verflandhouding tusichen Ilvder-Haig en den Vyand;
want deeze, zeide by , tienmaalen Raker in getal zynde, zou
Diet nagelaaten hebben , hem geheel en al to vernielen, indien
'er geene geheime arrpraak tusichen bun was. Het .verichanfle
LeM
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Le ger van Nyder had , volgens zyn kwaadaartig yoorgeeven
run ander ooermerk dan de Stad nog natn y er in.teffluiten.
Il^,,der-Na .i.g had zvne verichanfingen nog tile: voircoO ., of het
gelehut der Stad word op hem en zyn Leger losgebrand. Op
bet oogenblik verfirooide zich al zyn Volk-, nitgenomen alleen
die bendc, welke hem byzonder bchoorde. Aan 't (word van
deer boorde by andermaal door de Lill!ri der Belegeraars, en
welke Ibrahim
bear zich na de zeer fluke Stad
zyn Oom , Gouverneur was. flier zynde, werdt by velkomen onderrigt van de boosaattige
min Canderao ; en zyyae Oornen verlhaften hem , 'met hunne \irk:Mien een
nieuw Leger ; met hut welke by ten rpoedigfie na den Vyand
wederkeerde, denzeiven dwong het Beleg van Cheringapatam
op to breeken, en zeif die Stad belegerde : lu weinidagen
was by 'er monster van; by ging na wierp zich voor
de voeten des Konings, en berehuldig,de op zyn beurt Canderao ,
dat Deeze de Maratten, in het Land genoodigd hadt , om den
Vorst te bcdcrven. Dear op lint by den Minister in eene yzeten kouw ftuiten , en dus, aan . de woede der Soldaaten overdie hem door delizenden van wooden bet !even benamen. Hyder , zich gevemken hobbende , verklaarde den Kodat by beflooten had he t. Ryk Met weder te zullen laaten
bloot Kellen ;Ian zulke gevaaren, nit welke by herzelve thans
gelekkig gered had. Hy toonde den Vorst, dat de oorzaak
van wile die onheilen geen andere was dan de yverzugt , geboren nit de verdeeling van het gezag, tusfehen den eerlien Minister en tustthen den Opperveldbeer; en befloot met te zeggen , dat by voortaan beide die ampten alleen begeerde te bekleeden : zyn Muster onderfehreel alle zyne eifehen.
Ryder werd dus de . Eerfle Minister van eon Vorst, die alles
op den Minister liet aankomen ; en daar henevens Opperveldbeer zynde, kon by in bet Rvk van Maisfour, en met deslells
Xlagt • op zulk cone wyze handelen als hem behaatz-de. Zync
verheffing tot zulk- eenen hoogen trap van Magt werd aan het
Hof en in 't Leger, met veele vrcugdetekenen gevierd: maar
de vielendfte zegenpraal was het Feest, 't welk zyne Moeder
by die gelegenheid gal, en aan bet zelve mag by de oorzaak
van zvne volgende grootheid wet byzonder toerehrvven. Die
fneedige Vrouw bragt op het Feest, 't welk zv banter noon
bereid had , een zeer fehoon Vrouwsperzocn , genaamd Latchimi ; welke do Muzvk benevens het Daniell veraond, en te
gelyk eene Digtercs was. Deeze Virtnofe mengde, in het
Vets, 't welk zy ter eere van den Krygsbeld gedigt had, en
thans opaong, cone Voorzegging, welke zyn tockomend geiuk
aan niets minder bcpaalde, dan aan de Verovcring van geheel
fedoflan. Op 't zelfde oogenblik gal hem zvne Moeder to kennel], hoe eene Voorzegging van dat gewigt, met zulk eeoc
vertukking vuortg-ebngt onmogelyk het work zyn kon van ee;):,
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ne te voren overdagte vleiery ;.en dat zy zeive dermaare verrukt geweest was, als of ze cone ingeev:tag des tlemels gevoeld had ,• met welke perzoonen van groote bckwaanalteden
eene onmidlyke Verliandhouding hebben. Hy der, vol van
liefde, , en een fireelend vooruitzigt V2.11 gcluk., op 't hooren
deezer woorden , Chat op, en trekt zyn cab01 : „ /I; neem,"
zei hy „ de hooge befchikkingen aan, door Itlyne Sehoone
„ aangekondigi, en door myne Moeder bevestigd ; n7ers out„ breekt my nu , , dan dat zv beiden nay, op wile mvne tog„ ten„ gellevdr/te vergezellen : om nay haaren goeden raad
„ mede te , deelen ; en om ooggetuigen te vveezen van de
„ poogingen, welken ik zal aanwenden, om hunne GodCpraa„ ken te bewaarheeden.” De twee Vrouwco Itonden zulks
toe, elk ledert zvn zy altyd in zyn Heir teg. enwoord geweest; altoos by elkanderen in een ovcrdekten drangzetel, in
het midden van het Leger , en door eene Wagt van uitgeieezen Man/Chap omringd zynde , zag het ganfehe Leger, vetvoid van de geestdryvende gevoelens bun door den Veldheer
behendig medegedeeld, dit, Reistuig aan als nun Palladium.
De eerfte Verovering tot welke Hyder.- X7jg door zyn
Staatzugt werd aangerpoord, was die der Landen van Sirpy
op de Maratttem , onder voorwendzel van den dood zvns Vaders te willen wreeken, en de goederen van zvn geflagt wedor m2.gtig te worden. Hy veroverde die Lander, in eenen enkele: i Velcitogt ; en deed zich dezelven door den Koning zvn
1\leester ten eigendom lebenken. Deeze kleine Staat grensde
aan het Koningryk Camara, 't geen men geregeerd werd door
cone Kann:gin, welke haar Gemaal had doer ombretven , met
oogmerk om haar Minnaar Goupatrao , ten nadeele van haar cigen Zoon, nevens zich op den 'Froon to plaatzen : dit verlehalle
aan Hy der een Cehoon voorwendzel , om zich in de zaaken van
dat Ryk te mengen. • Onder voorgeeven van den Zoon to willen befchermen , viol by de Koningin aan; dreef haar op de
vlugt; en vervolgde haar tot op een Eiland, in Zee gelegen,
't geen men bet Verflerkto Eiland noemt. Het was garsch en
al eene enkele Rots, van den voet tot aan den top vofIzien
met VestingwerkeWe- De Koningin was egter weldra genoodzaakt ,zich zelve en haar Zoon, op genade en ongenade, over te
geeven. Haar Minnaar, gevlugt by den Koning van Sonda,
wapende zich tegen Hy-der : maar deeze zoekt hem in zyn
fehuilpIaats op; neetnt hem in een Veldflag gevangen; doet hem
ophangen; onttroont den Koning van Sonda, en maakt zich
neester van desielfs Staaten. Hier op keerde by aanflonds
weder na de Landen der Koninginne; en, om dezelven veilig
te kunnen behouden, bood by aan, haar ter Vrouwe te neemen.
Do verbitterde Koningin bepaalde een dag ter voltrekking van
bet Huwelyk; maar op denzelven, en wel op het oogenblik dat
zo zy meende, het Paleis was ingetreden, flak zy ,
M2
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met eigen handen , eene ganfehe menigte Buskruid, 't Welk
zy ten dien einde aldaar had (Jaen bveen brengen • in brand,
en begroef op deeze wyze zich zelve, ?mar ganfehe .Hofgezin, en dat gedeelte van de- Wagt van Hyder, 't welk by
vooruit gezonden had , onder de pumhoopcn. Hy fionci-verbaasd over zyn groot geluk, waar door by bewaard was,.Van
niet met de anderen in de lugt te fpringen ; en 'er nog onverzaagder door geworden zynde, fpoorde het hem - - aan om nog
meerder onderneemingen to waagen. Volaret Meester van
drie Konfilgryken , en in dat van Maiiiour Mlles vermogende,
ve . eenlgde hy alle die magten, om tegen de Maratten re flryden. Hy verloor twee Veldflagen , maagcle derde winnende,
maakte by vrede met bun, op voorwaarde , dat hy alle de
Landen, door hen, veroverd,.zou blyven behouden g Ili9e Mo,
golfche Keizer, belang Belle* in de verzwakking der Mariann, , zond toen heerlyke gefehenken aan Hyder ; gaf hem,
de naamen Ali-Can, (verheven Vorst) en den t toenaam Balzader , welke letterlyk Krygs;znan betekent , maar tevens het
denkbeeld van een Held Menfpreekt hem zedert altoos aan, met den naam Balzader,, om dat by daartnede liefst
benoemd wil worden.
Het ongeluk van Ponclichery , en der overige Franfehe Volkplantingen in India , verwoest door de Engelichen , in den
laatflen Oorlog , tusfehen die twee Volken , were! .. door desfelfs gevolgen een gunftig voorval voor de uitgebreioe oogmerken van Hyder-Ali-Can-Bahader. Alle de Troepen , wclken de.
Generaal Lally de algemeene gevangenneeming ontrukken kon,
traden, 'op ciesfelfs begeerte, in dienst van den Overwinnaar,
onder het bevel van een Officier, genaamd Hugel. Eene bende Portugeefehen werd hem insgelyks toegevoegd, door Don
Aroronha, welke in India' geweest is Franciscaner Monnik tp
Goa; Titulaire lUsfehop van IThicarnasfus ; vervolgens Partyganger by bet Pranfche Leger; Nabab van Laverzing; en eM-.
delyk Brigadier van de L,egers des Konings van Portugal,' en
van wegen denzelven Gouverneur der Provincie van Ponda. De
Krvgskundige bekwaamhecien van deeze tweet Manuen waren
Hyder-All-Can van grooten dienst in de Oorlogen, welken by
tegen de Indiaanfche Vorflen voerde; maar zy verlieten hem „
toen by in den zin kreeg , Goa aan te vallen; welke plaats,
by den Portztgeefchen wilde ontneemen, om aldaar eene.Zeernagt te kunnen opregten. Die afvai veroorzaakte, dat by (Alt
voorneemen agterlaaten, en zich vergenoegen moest met het
aanleggen van Magazynen, by de Haven van Mangaior, op,
de Bust van Canara. Hier rustte by eene Vloot waarme& by de Laqztetlivfiche Eilanden; den Satorin, Ironing van
Calicut , ontvgeldigde; en binnen weinig tyds Viel by denZel
y en insgelyks te - Land aan , en beroofde hem van zyn Ryk.
De ongelukkige Boning vlugtte in eene verarkte pagode;
maar
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tAaar heMerkende, dat by z7c1i ecrlang den Overwinnaar zoo
moeten overgeeven, v erbrancide hy zi h zelven .in deezen Tempel , met twaalf honderd Braminen, die 'er cone cer in ttelden,
bonne!) Vorst niet te overleeven.
V..en Loon .van den Samorin, gevlogt na z y n Oom, den Koning van Trdvancorvericharte een voorwendzel aan
Ali-Can, om de Staaten van dim Vorst, weiks g&eci zich
ultiirekt, wan'Calicut ! af, tot aan Caaf Conorin, den Zuidlykflen Uithock van Inklan aan to vallen. Dan op het oounblik,__toen alla tot den anneal gereed was, vcrkl:arden
Engelfchen, welken door Verbonden verpligt waren, Bat Rsk
tegen alle aanvallen van buiten te beichermen, niet alleen den
Oorlog aan den Aanvaller , maar joegen ook do nabuurige Mogendheden tegens denzelven in 't harnas. Dc Maratten dreigden hem ten Noorden ; de Scuba van Mean ten Oosten ; do
Koning van Travancor aan de Zuidzyde, en de Engelfchen ter
Zee en te Land : maar zyne doorBeepen Staatkunde deed (lit
magtig Verbond ,
den korten tyd van zes maandcn, geheel
in duigen vallen. Dell 4oning van Tratancor Meld by in bedwang, door een Leger op desielfs Grenzen : den Aftogt der
Maratten, kogt hy voor honderd Lacs Ropyen, betaa/ende de
helft diet Corinne oogenbliklyk ; en door cone Cneedige onderhandeling met den Souha van Decan, haalde hy dien Vorst,
)
Welke z: , -!11 met de En,,.elfchen,
ter zyner vernielinge, verbonden had over , om integendeel zyne party te kiezen, en met
hem de Engellehen to bcoorlogcn. Tegen de Engelfchen voerde
Hyder,, met behulp van den nieuwen Bondgenoot, den Oorlog ; de voorcleelen , in dezelve bchaald , waren , van wederzyclen,
genodgzaam gelyk, en dos bled de Overwinning in de reliant
hangen ; tot dat de Sonba van Decan , met de Engelfchen, eene byzondere Vrecie (loot, en hem de Vyandlvkheden alleen
list voortzetten. Flier door nicest hy wel alleen al de magt
der Engeilchen tegenflaOn ; maar by Word nu ook alleen volftrekt mcestcr van al het beleid der Krygsverrigtingen ; en van
tocn of hegtten zyne dapperheid en geli( , de . overwinning
dcrmaate aan zyne Vaandels, dot by dezelve zegenpraalende
voerde, tot voorde poorten van Madras; al waar by zynen Vyanden eene zecr vernederende Vrede voorrehrecf. By gelegenlucid van Bit ichitrerend geluk, voegde by by zyne Titels, den
Naam, welken zyn Vader drocg, FaW , (Overvvinnaur.)
Fatte-Ilyder-Aii-Can Wader, den Engelfchen de wet geffeld
hebbende, Icliatte zich th:ms ontzaglyk genoeg, om de Marat.,
ten, die nog vyftig Lacs Ropyen, nit hoofde van het gefloten
verdrag , van hem to vc)rdcren hadden , de betaaling Bier
flrafloos to weigeren. Madevarao , him Koning , eischte, aan
bet ho;11.1 van honderd- en vyftig dnizend Mannen, de vo/doening diet
vcrloor in weinig tycis Brie Provincien;
maar rot zyn geluk ftierf Illatievaran,
Oprolger minderjaM3
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rig was; en deszelfs Ryk geraakte daar door in eene foort van
Regeeringloosheid. Ryder bediende zich van die omflandigheld , en heroverde het Verlorene. Zetfs zette by zyne• Overwinningen zoo verre voort, dat by de Maratten in hun Land
aanviel; maar deezen, over den voortgang zyner
ciT_wapenen.bern om Inval eenkornmerd , fiaakten den burgerlyken Oorlog
paarig te weerflaan. Dit gclukte hun; zy firemcien den loop
der Veroveringen van Hyder ; die 'er ter zelver tyd ook vanae t rokken werd door de Engelfchen ; welken begreepen, dat
ze trans eene gunalge gelegenheid hadden, orn zich op hem
to wrceken ; daar by met zulk een magtig Ryk in Oorlog
was. Toen moest Ryder aflaaten, de Maratten te ontruSten ;
cm des, de handen ruin] hebbencie, met al zyne magt, de
Engelfchen bet hood te kunnen bieden. Hy voert in de daad,
nu vier iaaren lang , een hevigen Oorlog tegen bun , en wel
op bun elgen grondgebied. De,Engellchen hebben in deezen
Oorlog reeds veel verlooren; en het is ligt te voorzien, hoe
het hun verder in denzelven gaan zal, als Men bezeft naar
Welk eene dwaaze Staatkunde zy te-.werk gaan , en hoe ver
zy in magt te kort [ehieten by , die hen in alle opzigten verre overtreft; vooral zedert den onderfland, dien by uit
Frankry7: ontvangen heeft.
Zen Leger, over 't welke by altoos zelf,, vergezeld van
zyn Zoon Tipou-San , het bevel voert, beftaat nit honderd
tiLizend wel bcdreeven Voetknegren , en vyftig duizend dapper:, en wel opgezetene , Ruiters.
Als men een Ropy op vyftig Franlehe Sols rekent, kan men,
vermits een Lac honderd duizend bedraagt, zyne Inkomften
begrooten, op honderd en twintig Millioenen Franfehe Livres;
;la genoeg 54 Nlillioenen Hollandiehe Guldens.

ANECDOTE VAN CZdAR PETER DEN GROOTE.

(Ontleend nit de Ilistoire de Rusfie par M. LEvEsouE.)
ne Dronkenfehap van den Czaar en zyne Oploopenheid wares even verichriklyk, als dart ken by zyne beste Vrienden , op 't wreedst mishandelen, en licpen zy zomntyds gevalr van hen /even : dan vvaarlyk groote Characters gceven
wel eons , te midden der vervoeringcn van Oeerdaad en Drift,
blyken van grootheid. 't Volgende tot nog onopgetekend geval kan 'er ten final van flrekken. — In den jaare 1721 ,
bevnnrit zich . Czaar PETER in ten Sleep by word met Nvoccie
verveld tegen een Deer, die, in den Read, hem vrymoedig
bath durven tegenipreekon: by vatte Lein op, en itondt gereed
hem in de Rivier te werpen. De Raadshcer voerde hem, op
eel]
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eery zeer ernftigen toon, te gernoete, Gy kunt my doen verdrenken ; maar uwe Leevensgelchiedenis 2:al het vermeil en ! Dc
Vorst lyedaarde, en zone zich flilzwygend necler, op eon bank
van de Sloep. DeeZe trek maalt de grootheid van zyn geest.
Gramichap voerde hem buiten zichzelven : by dagt Met weer,
en ftondt op 't punt om eon ichriklyk misciryf te begaan: dan
by bedwingt zo ras by zich het Oordeel der Naakomelingfchap te binnen brengr. Hoe reel grooter Man zoo by geweest- zyn, bait by cone berer Opvoeding mogen genieten,
verftandige, beflendige, en ciengdzaame Vrienden aangetroffen

HET KIND EN DE VA DER.

(Eene vertelling -vim het yaar 17:13.)
Het Kind. 6 Vader! Vadert---kyk

wat eel] groot water zie
' ik daarl.,--- is dat niet wet het grootfle water, dat 'er is?
De Vader. Willem ! zyt gy uwe Geographic vergcten? —
weet gy niet Meer dat de grootfte Rivier klein is, by de Zee
te rekenen?
Het K. Kan men daarop ook met de boeier zeilen , Papatje ?
De V. Wel ja !
Het K. En op do Zee ook? — 6! ci g ar wilde ik wel cells
op zeilen!
De V. Om over de Zee to zeilen is uw bociertje niet groat
'
Hoch fievig genoeg; als gy daarop kvvaanit,
zoudt gy en yofeph met uw beiden niet in that zyn, zeil of of roer te voeren
— en gy zoudt niet ver gekomen zyn, of gy verdronkt met
man en muffs.:
Het K. Verdrenken! —is de Zee dan zo gcvaarlyk, Vader?
De v. Geen wonder ! en vooral , wanneer men haar niet
heeft leeren bevaren, hare krachten niet kent , noch van het
nodig tuig, om zich daarover te helpcn, voorzlen is.
Het K. (na eenige feconden jiilzovygens :) Maar , lieve Papa! ik
kan dat niet begrypen — in de Geographie dat al de Ri.
vieren zich in de Zee ontlasten — hoe komt het toch, dat do
Zee alleen zo boos is?
Dc V. Kind ! ik zal het u zeogen. — Door den t ' zamenloop der Rivicren, wordt de Zee groter. Als kleine tvaters groot worden, worden zy tevens gevaarlyk voor het gebruik ; door de bedrieglvkheid van hunnc diepten en ondiepten;
en door dat zy geheel open liggen en vatbaar zyn voor de ganfehe
woede der winden en onweders , die 'cr ruimfchoots op minvallen , en die het Zeewater veriehriklyk onituimig kunnen
maken.
M4

176

HET

KIND

bE :-ADE12.

Het K. Maar , Papa! het blyft itnniers evenwel RivietWatcr !

De V. ja , — loch , hot beet Zeewater, om dat het, in
zo eon groote plas komende, tout of brak wordt, en, Zontier zuiverende micidelen , byna met te gebruiken is ! gy
hebt mongmaal ecn kaars uitgeblazen, Willem?
Bet K. la wel , Papa
De V. Maar als gy nu een geheel vuur moest uitblazen,
waarvan vIam zo veel grotcr is , of eenen . brand blusfen ,
dat zoudt gy niet doen kunnen ; en toch blyft het een vlam,
Zo is het ook met bet Rivier- en Zeewater gelegen.
Het K Wel , Ran die Zee niet bier of op ooze Plaatskemen?
ik ben 'er zo bang voor!
De V. Dit kan gebeuren by zeer zware overRromirigen , hoedanig eene, voor weinig jaren, nog verrcheidene oorden van
ObIS Vaderiand in de diepfle elende gedompeld heeft. — Met
gebeurt egter zelden : — doeh.:, men vreest, dat, met den
tvd, het vlakke land, dat Wy bewonen„ rneerendeels de prooi
der woedende Zeegolven warden zal.
Het K. Myn lieve Papa! — ik hoop Nat Wy dan weg zullen
gain. — Maar
, hoe komt dat ?
•
De V. Gy bebt geleerd , tat ons Land in een groten halven
cirkel van de Noordzee omfPoeld worth; — deze neemt van
tvd tot tyd den vaster grond aan de Zeeuwfche Kusten en elders weg ; — zo dat, door eertycis Vee graasde of Menichen
woonden , 1111 de Zee fpoelt, en de Schepen zeilen.
DCZC woesre Noordzee is veel te na by ons Land, tat klein
en meercndeels laag is, — en niet beftand tegen de - yslyke
aanvallen van de opgeruide Noordzee; — vooral , daar wy
eenen gevaarlyken Vyand in onzen boezem hebben , die ons
vcrraadr, daarmede heult , en gemeenfchap houdt.
Het K. Vat toil dat zeggen , Vader? als ik het vragen fling?
De V. De Zuiderzee , gelyk u bekend is, binnen ons
vaste Land ligt , is eigcnlyk eon inbrcuk van de Noordzee, en
door het gat van Texcl, 't Been maar zeer eng pleeg te zyn,
ingefpoeld, of ingedrongen, moet ik zeggen en cieze Sinjeur heeft nu reeds zo veel gronds weggenomen , zo veel binnenlandiche macht verkregen, en zo menig dicrbaar recht en
eigendom der vrye Vaderlanderen verflonden , dat her te bejammeren is — en, dewyl het gat van Texel dagelyks nog
al ruimer worth, vreest elk kundig Zeeman , ten zy men, van
nu al, mislchien de krachtdadigile tniddelen daartegen aangrv_
pe , dat, met verloop van jaren , de geheele Noordzee met do
Zuidzee zich vereenigen, te gelyk in ons land indringen, alles
overweldigen, cn Nederland in een grondloos en ceuwig ver■
derf begraven zal
Ach !
Ach!
Het K.
0
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Fen

der v oornamifie bolwerken , achter welken zich de pyttigende Gerigheid verrehanst, is het voorwencizO der zo
edele „ Matig re Leven, zegt de Vrek, is
„ het middel tot behoudenis van ziel en ligehaam ; — en 't
„ maakt ens beftand tegen den kwaden day." — In dit
kunftig harnas gegecnt, oordeclt by zich voor de ftemmen der
natuur en van den Godsdienst Ichootvry ; fehraapt good en
ver by een ; — verdu b belt zyne tluitingen ;
verhoogt aan
zyne elendige fchulcienaars de renten;
drukt het onnozel
ontzegt zich volflrekt al_
hart van \Vednwen en Weezen;
cn pynigt
le genieting van zinlylc en zedelyk genoegen,
zich door het geniis van zyne behoeften, en 't gevoel van redenlooze Trees, en verfocit ivantrouwen.
Schelmiehe
moordenaar van u zeive», , beul van uwen natuurgenoot! —
ziet gy niet, dat
, oncier. den dekmantel der matigheid , meer
dan letnand op aarde w aan onnati,gheid vergrypt ?
Matighcid , de edelfie , de oirgebreidlie, misrehlen daarom
de moeilykfie deugd, is de voldoening eencr redelyke of dierlyke neiging, in zulk eenen trap, als onze behoefte vereischt,
om gelukkig te zyn: by die deze neiging meer — of
minder opvolgt , \A'ordt even daardoor onmatig. — De gierigaart overtreedt deze gelrelde maat aan beide zvden te gelyk.
El y vergadert nicer — en gebruiku minder , dan tot
men nooddruft vereischt wordt: terwyl by zich heden
alles , wat zyne natuur van hem eischt, ontzegt, en dus gcene
neiging voldoet, zwoegt by angstvallig , en op eene fehandlyke
wys, voor • eerie behoefte van morgen, die by nog minder voornemens is te voldoen. — Vreemd verienynzer Van onmatigheid !
Het verdient . echter in de daad geenen beteren naam.
En ten bewyze hiervan„--ficeft men zich aileen te herinneren,
dat gierigheid eene ondeugd is, die niet dan in het voorwerp
verfchilt van de trotfehe hovaardy, en van de wellustigheid:
— daar de eerfle iemand in 't bejag van valfche eer, — en
de tweede in dat van voile vermaken , buiteniporig doet werden, vcroorzaakt de gierigheid die zelfde onmatigheid in de zamengiering van gevloekt geld. — En 'er is geen verder
onderCcheid tusfehen deze Brie dockers van den dood te cotdekken , dan dit , dat , terwyl de eerzuchtige en wellustige
veel begeert om veel te genieren, de Vrek eenen goudhonger
heeft, en alle zyne vermogens afrnat , om
niets te genieten !
Als of bet vergaderen van fehatten zyn werk en Cpyze, — zyn zweet en zyn voedzel , te gelyk ware! — maar,
maakr de Vrekhed te belpotlyker,, en te nicer verfooilyk.
'er eenen algetmenen regel van, en febryf denzeiven
111::r
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met gouden letteren aan den wand, of liever met eene redely_
ke overdenking in ow geheucT,en. — „ Elke neiging, die te
veel of to weinig voedzel ontvangt , veroorzaakt buiteniporig„ held , onmatigheid.” Zyt niet al te rechtvaerdig! was
reeds eene der lesfen van den rechtvaerdigen Salomon, — te
Zo ook ,
ver gedrevene rechtvaerdigheid, is wreedheid.
tan de andere zyde — west niet al te nedrig! — want dat
Gelyk de ware nedrigheid
is een Jeken eener lage ziel.
Merin Seitaat , dat een mensch zich zelven en zyne verdienflen
en betrekkingen in derzelver juiste waarde kenne en 1chatte;
zo is hy matig omtrent de rykdommen ., die dezelven in
zo verre bejaagt, en gebruikt, als zy dienen kunnen, oln zyne zinlyke en zedelyke belangen zodanig te bevorderen , dat hy
Mensch , — als Burger, —en als Christen, in doze waereld gelukkig zy.
Leer dit, myn Lezerl en word wys !
0

GEDAGTEN vAN EEN STERVENDEN CHRISTEN.
'r Ontzaglyk uur is daar! 'k gaa flerven ,'k voel myn kragten
Bezwyken. 't Zintuig feilt, ik moet elk omzien wagten
Den doodelyken flag. 6 Sehroomlyk op-ontbod!
Wat word nu van myn geest? wat is myn naakend lot ?
Zal ik niet 'anger zyn ? voor eeuwig ! eeuwig! flerven?
Zal ik myn redenskragt voor eeuwig! eeuwig! derven ?
Als toen ik , voor een pool, in flaauwte nederzeeg:
Of, mynes onbewust, in flaap te liggen pleeg.
'k Verfrnagt van angst. En hebt gy dan uw deel genooten,
Myn ziel! en word gy flraks, gelyk het Vee, verflooten
In d'aklig duist'ren nagt van de vergetelheid ?
Terwyl het nakroost roept: 't is hcden onze tyd!
verrehriklyk uur!
maar neon. 'Er is een Opperwezen,
6 mensch! mvn icheenfrend oog kan nog zyn trekken leezen,
in al wat my omringt. Nog kan myn flaauw gezigt
Zvi) Schepper merken, en den Schepper van het Licht.
Neen. Deugd en Ondeugd zyn veriehillencl ; waar en leugen.
De onzaarge , die het kwaad inzwelgt met voile teugen,
En hy, die , onbevreesd, kleeft deugd en waarheid aan,
Kan nooit in eenen rang voor 's Wereicis Heere Haan.
Neen. jells Christus leeft. 'k Zie Hem de twaalve fpyzen;
En gam na Golgotha; en flerven; en verryzen.
'k Zie Thomas vinger in zyn zvde-wond gelegd;
Zyn Jong'ren met bun blocd verzegelen zyn reek.
Ian reeks van eeuwen mag de duuring dan vergrooten
Der aarde: ons lyf in ' t Graf nog eeuwen zyn bellooten ,
Tat;
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Tot Adams kroost - Vervult zvn tal, van eeuwigheid,
Ter eeuwigheid berchikt: Flog egter ens verbed
Fen and're ftaat. Ons held' e'en oordeci . 's Wercicis Hecre
Zal ieder mensch, naar regt, veer eeuwig, fehande of eere
Erlangen doen. Dit zigtbaar Al zal niet vergaan,
Of Zonde en Deugd zal een verfchillend lot ontvaan.
Maar zal ik ,•aardwortn, dan, verfchynen ‘'oor 't ,gerigte
Der Opper Majefleit! Ik, zondaar, in 't gezigte
Van een verteerend veer, een driemaal Hcil'gen God!
'k Bezwyk op 't nad'ren van myn eeuwig, eeuwig ! lot.
Schep anderwerf wear rnoed, myn ziel ! Ja, 's Wcrelds regret,
Als 't Oost van 't West , is vet van Zonde en Leugen ; egter
Zyn liefde en gocdheid, klaar geprent op ieder. ding,
Geeft vasten grond tot hoop voor ieder bocteling.
Hy ke p t zyn hander-work, bet broos gellel der I'vlenfchen.
En trilt gy nog? H .■ heeft, wat zoud gy verder wenfehen,
Hy heat het oordeel , welk gy laatst zult ondergaan,
Aan Jefus„ uwen. Vtiend en Broeder, afgetlaan.
Aan feats, uwen Vrfend: in wien zo glansryk hionken
Genae en Liefde: die , aan 't Kruis-hout reeds geklonben,
Nog voor zyn beulen bad, en zig ten offer gaf,
Om ieder boeteling te vryen voor de flraf.
'k Bedaar, en word gerust. Ik wil U held bewyzen,
o Eenige! Die van 's lints opgang zvt te pryzen
Tot aan zyn ondergang. Gy riept my uit bet Niet:
Ziet bier dan uwen knegt , crkennende uw gebied!
Dat nu myn zintuig foil', het bloed nu frolic in de adren,
'r Licht mvner reden taan', bet bange doodzweet nadere,
Myn lyf welhaast in 't Oaf tot fief en asch vergaa!
Schoon 't my zy onbekend, hoe dat een geest beflas a ;
Gy leeft. Ik hen gerust,. Cy kunt myn geest doen leeven,
Lecht, Annie en Zee myn nof, ten levee, weer doen gecven:
Gy Aleester der Nateur , 't gewrocht van Wiens bevel
Is, van 't onmeetbaar Ai 't verwonderbaar gefiel!
Gv leeft. En Jerus !cert. Hoe ben ik vol verlangen
Na mynen dierh'ren Vriend! die zal myn geest ontvangen;
Pan lyf verwekken; my voor 't flrenge regt behoen;
En in der Englen Choor met Hemelvreugde voen!
geest, uw eeuw'ge kragt, dic,als een guile regen
.1e.t ardryk , 's Vroomcn hers verkwikt met troost en zcgen,
Zal 't zwakke fierken, en beteuglen
Vyands magt,
Tot, in den laatflen fink, bet alies zy volbragt.
C. B. Z.
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GEDACHTEN OVER DE VRIENDSCHAP.

Op losien grond voor iemand zich verklaaren,
Om chit we elka'ar in lusten evenaaren ,
En gaarne in zyn gezelrchap zyn :
Eer Hy ons refit bekend is, 't hart hem fehenken:
zclfbclang, gereed. zyn op zyn weaken:
Dit is geen Vriendfchap, dit is fchyn.
GELLERT ' S

Lccrdichten.

A ls men op de daaglykfche ervaring let, en acht geeft,
-Li-op het. gemene 'even , is de ware Vriendfchap byna
enkel befpiegeling. Ze wordt wel - veel genoemd, dikmaals befchreven , maar .weinig gevonden en geoeffend.
Hoe ligt noemt men zich icmands Vriend , zonder hem een
goed hart toe te dragen: gezwegen , dat men zorns
in der daad , op dien tyd zelven, met verkeerde oogmerken , omtrent denzelfden Perfoon zwanger gaat.
Oprechte Vriendfchap wordt dus 'fchaars gevonden: —
en, treft men nog al eens Vriendfchap aan, die een 6(Toeden fchyn heeft , ze is kort van emir. De onbeftendigheld van verre de meesten bewyzen zigtbaar , dat het alien geen ware Vriendichappen zyn , die 'er gefloten worden. Immers ! menfchen , die dezen dag als Vrienden
verkeren, zyn morgen verwyderd , en al de genegenheid,
die men voorgegeven heeft, is in haat veranderd. Men
fchynt , aan deze onbeflendigheid zO gewoon te zyn,
dat men , als men befpeurt, dat ene gemaakte Vriendfchap
en:ge Jaren aanhoudt, in den gemeenzamen omgang, zyne verwondering niet kannalaten daar over te betuigen.
Dan , hoe fchaars 'er oprechte Vrienden
'
gevonden worden ;
hoe veranderlyk men veeltyds bier in verkeert ;
kunnen wy nog niet zien , dat het, juist daarOm ,
nutteloos is, over de Vriendfchap te fchryven , en onze
gedachten mede te Integendeel; daar men
de bron kan vinden , waaruit het kwaad ontftaat, zyn 'er
V. DEE L. MENCELW. NO. 5.
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ook middelen by de hand, om die daar tegen in het werk
-te Zo lange 'er die zyn , is het ook niet
hopeloos, zonder vrucht to zullen arbeiden. — En,
als men hope heeft , iets te kunnen doen, tot bevordering
van een pligt, waar aan de byzondere belangens van r6clelyke wezens zo veel gelegen ligt , als in de uitoeffening
van ware Vriendfchap, dan, dunkt ons, doet men geen
vergeefsch werk , met daar aan enige ogenblikken te befleden.
Wy geloven, niet te zullen mistasten, als wy fiellen ,
dat de weinige ednaemmigheid in de denkenswyze, -de geringe beproeving , eer men Vrienden kiest,
mitsgaders de onvoorzichtigheid onzer keuze, vciornamentlyk onedewerken, om weinig oprechte en befiendigeVrienclfchappen te vinden. Want, wat het eerfte aangait; hy
die nit den waren grond, ene deugdzame Vriendfchap
zoekt te fluiten , moet, vooral ,;,zorge dragen, zo iemand
tot zynen Vriend te kiezen , die , met hem , gelykelyk
denkt, en in zedelyke begrippen overeenkomt;
out
zO, gedurende hunne Vriendfchap, te kunnen. beantwoorden , aan derzelver Voornaamften pligt , de bevordering. van elkauders waar gettik, en, genoegen. Trouwens,
daar vele menfchen de reden niet gebruiken *tot ene Leidsvrouw, --- maar, van het deugdenfpoor afgebracht, zich
aan losbandige en zondige vertnaken geheel overgdven;
Maken zy zich, onwaardig niet : all6en , maar ongefchikt .tevens, ter gezellige zamenleving, en ter volbrend n a van de Vriendfchapspiig-ten. De niterlyke zinuen , bekoord door het fchoon dezer waereld , kuunen zich tot
geen zedelyke voorwerpen bepalen. Niets is hunne optnerkzaamheid waardig, dan die beuze/ingen, die flechts
6: 1 ogenblik , vermaken. De gedachten, opgevuld, met
menigvuldige voornaiens, en vooruitlopende beflifiten, om
het lighaarnlyk zit-lung te voldoen , — zo kan 'er geen tyd
overblyven , Voor de overvv6ging en betrachting., van zeelelyke zaken en pligten. flier nit nu volgt , dat -hy, die de
dengd beoeffent, met hem, van wien .by zn zeer in grand'htginzelen verfchilt, zich niet kan'yerhigen , of met hem
in ene nauwe Vriendfchap leven , vermits zy een onderfcheiden does beiagcn. 'En , wat bet twede ,betreft , hoevclen worden niet , door den fchyfi , misleid,, die daar
door, to ofibedacht , her getal hunner Vrienden verrneerdeTell. Het denkbeeld , dat men, zonder Vrienden ,. het vein-ink van het Leven niet kan gcnieten,
bekoort dikmaals
16
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fterk, dat men te veel geneig,theid heeft, om den kring
zyner Vrienden te ver te briden. Van bier, dat men,
iemand aantrelfende , die een goed voorkomen heeft, en,
die de heerfchende gebreken van zyn hart, under den fehyn
van openhartigheid, en gulheid , zorgvuldig weet te bedekken , zich met den eerften verbeeldt, zulk ene eenftemmigheid in gevoelens, en Character, te beipeuren, dat men ,
daar uit, opmaakt, in hem een gefchikt voorwerp gevonden te hebben , aim gednurzaam in Vriendfchap mede te
leven. En deze opgevatte goede denkbeelden blyven niet
werkeloos, — maar zetten zO fterk aan , dat men niet
rust, v6Or dat men , daar van , de duidelykfte bewyzen
gegeven heeft: -- met dat gevolg, dat, al veeltyds,
zonder nadere voorafgaaude beproeving, (yooral , wanneer
men, aan de andere zycie , ene gelyke drift aantreft,) aan
dien Perfoon een volkornen.vertrouwen gegeven worth.
Dat dit geen hersfenfchim
bevestigt de oudervinding
te dikwyls! An leert te gelyk, dat de gevol.,
gen niet beantwoorden, maar ene uitkomst geven , die men,
zonder enen voorzeggenden Geest te bezitten, met groncl
kan voorfpellen. Alle Menfchen toch zyn Min of meet
befmet door ene te verregaande eigenliefde; — en worden maar al te dikwils te flerk bewogen door eigenbelang.
Dit gebrek zoekt nochtans ieder, in den omgang, zo veel
hem mooglyk zy, op bet zorgvuldigst te verbergen, trachtende aan zyne handelingen dien glimp te geven, als of by
niets van dien cart bedoelde. Wat voorzichtigheid , en
welke Menfchenkennis, wordt 'er derhalven niet vereischt I
om een ander te bebordelen, of by die ondeugd dermaten
weet te fnuiken , en tegen te gaan , dat men hem kan achten , bekwaam , en gefchikt te zyn, om onzen Vriend te
wezen ? Want , het gait Vast, dat hy, die te zeer met
zich zelven - ingenomen is , en geen ander, dan zyn eigen
belang kent , ,geen duurzaam goed Vriend zyn kan. Ongeveinsde opreelitheid, — onverzettelyke trouw,
en , in zomtnige gevallen, wel eens , opOffering van eigett
Zie daar, de vereischtert
cer, en eigen belang.
van een waar Vriend : — welke by, ten blyke zyner
Vriendlchap , ilandvastig moot aankieven , en opvolgen.
Doch , vergeefsch verwagt men dit, van iemarld , die eigen
eer,, en eigen vootdeel, boven alle y verkiest. Oprecht kan
by niet zyn , die altoos zich zelven beOagt; — am,
dat , op de eerfte ontdekking van ene zaak , die 't een of
ander coeds , voor zyn Vriend , kan uitleveren , zyn begrig
Na
hart
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hart reeds vlamt , ont dat geen zetf machtig te worden,
dat zyn Vriend zoekt te verkrygen. De angftige zorg ,
waar door lay, altoos , voex zich zelven waakt, doet hem
zyn Vriend, ,en de Vriendichap, vergdten, en enkel jagen
na de verkryging van dat geen , het welk zyn Vriend met
veel vlyts opgelpoord heeft. Getrouwheid is van hem met
te verwagten , die :in niets getrouw is, dan in de uitbreiding en vernieerdering van zyn eer en goed. Zyn eigen
belang toch laat niet toe , altoos ten dienile van zynen
Vriend te wezen : - kan by zyne eigene zaken verwaarlozen, om zyn Vriend by te ftaan? kan lay daar
aan het belang van hem, en zyn huisgezin , opOfferen?
neen; zyn pligt vordert , boven alles , voor
zich en de zynen te zorgen : - en zyne veelvuldige
bezigheden gedogen niet, dienstbaar aan het belang van
een ander te zyn. -En , hoe zoude toch zyne eigen eer dulden kunnen , dat . iets aan zynen Vriend werde
toegefchreven , daar by zelf wenscht den lof van te hebben , en 'er mede bekroond te worden?
Opoffering
van eigen eer, en eigen belang, is klaarblykelyk, dat by
niet bezitten, of uitoelfenen
liever,, geen Vriend
(zo is zyne denkwyze,) dan eigen voordeel en roem overgegeven!
Men mag des befluiten, dat, tot ene duurzame Vrientifchap , vereischt wordt; - in de eerfle plaats , dat
men zich zelven vooraf onderzoele , of men gefchikt en
bekwaam is , zö veel, van het eigen of te kunnen than ,
dat men , opreehtelyk , een 's anders .Vriend kan wezen ,
en zulks , in de daad , v66r heeft te betonen. Wanneer
men, in de twade plaats, gelyk gezegd is, een ander moot
zoeken, die daartoe gelyke geneigdheid en vermogens bezit;
en, daar by, ene zekere gelykvormigheid in denkenswyze
en begrippen heeft.
'Wy denken niet, dat bet tegenfpraak zal vinden, dat,
als men in de keuze , en het aangaan van Vriendfchap ,
op de voorgeftelde wyze , te werk ging, 'er baere Vriendfchapsbanden , zouden gezegd worden.
Het zelfde
irebrek , dat 'er heerscht in de Vriendfchap, is het , dat
plaats heeft , in het
, die allernanwfle• Vtiendfehap , welke 'er zyn : dat men namentlyk, vOar
den aanvan,g van bet zelve , zich niet genoeg beproeft ,
of men de vereischte hoedanigheden bezit, °in een goed
Man, en Huisvacier te kunnen zyn; en , of men zich zal
kunnen onderwerpen en fchikken , aan , en naar de begrippen
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pen van ene andere met wie men zich
zal.
j , om dat dit.onderzock met
nietnauwkeurig
En, uist
gefchiedt gaan vele huwelyken kwalyk , ---en zyn
w einig Vriendfchappen van duur.
Het is toch ontwyfelbaar, dat de oorzaak , niet altyd , van de andere
zyde ontflaat; .-- maar dat wy, al veel, de fchuld daar
van aan onszelven te wyten hebben. Hoe dikmaals immers
doet ene verkeerde opvatting van woorden, of zaken ons,
in onzen Vriend , dingen vastflellen , waar aan by niet
denkt, — van welke zyn hart een afkeer heeft, — en
die intusfchen niet misfen, een naddlig zaad voor de Vriendfchap te ftrooijen. 1ne grillige luim kan ons zyn Vriendfchap doer klein achten: een onbedachte argwaan
kan in onze ziel post vatten , en den grond leggen , tot
een onveranderlyken afkeer. De gewoonte die men heeft,
om eens anders feilen , by vergroting , en hatelyk , te
befchouwen ;
onze,:.eigen gebreken te vernisfen ,
en ons , van de beste
voor te ftellen; — doers
ons, al veelmalen, happen begaan, die tegens het
vertrouwen, aanlopen , welke de vriendfchap vordert. Van
onze zyde kan verder geringfchatting van eens anders
vermogens, verdienflen , en hoedanigheden, mode
werken, om de gronden van Vriendfchap to ondermynen.
Ene te grote onverichilligheid , omtrent den perfoon , en
het belang van zyn Vriend , halt daar aan, insgelyks, vecl
nadeels toebrengen. Toegbienlicid , aan ene of andere
gevolgtrekking , zouder nader onderzock , kan de wortel
zyn, van ene gehele verwydering. Laten wy altoos ter
goeder trouwe handelen , en , by een ontFcaan verIchil ,
ons zelven en onze handelingen , nanwkeurig toetzen , of
niets van dit alles, aan onze zyde , hebbe plaats gehad:
— en we zullen als dan, des houde ik my verzekerd,
bevinden , dat, niet altoos, de krenking der Vriendfchap
van ene andere zyde zynen oorfprong heeft.
Ten ourechte klaagt men dan gedurig , over de trouwloosheid van anderen. Laat elk, cer by klage , van zich
zelven beginnen — en , voortaan , de bedryven van
zyne medemenfchen, zo lange, in het beste licht plantzen, tot dat zich zulke fprekende daden openbaren, die
Otis vervrymoedigen , zynen handel of te keuren. Dat
niemand, boven al, te fchielyk zynen Vricnd verOordele.
De gernaakte Vriendfchap , en .derzelver eigenCchappen ,
wraken dit ten boogaen. Dat men de Vriendftbapspligten zich dagelyks crinnere;
eu zich veel te
N3
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brenge, dat onze vrienden menfchen zyn; die , even al;
wy, gedurig voor zwakheden, driften , en overheerfchende ondeugden bloot liggen. — Dat men geen vryheid heeft, iemand, om ëne enkele mistred , of verkeerden flap, te haten. En dat men voornamentlyk zich hoede,
om geen gthoor te verlenen, aan gefprekken van anderen.
,
Wanner, hunne liefdcloosheid onze Vrienden bedille , dan moet men zyn hart fluiten , op dat •hunne woorden genen•ingang vinden , of, by verrasfing, onze Ziel
bezetten. Niets is 'er boven dien , waarvoor men zich
zorgvuldiger in acht te nemen heeft , dan , in geval 'er
iets gebeurt, waar over men niet vergenoegd, of te vreeden is, ofte wel, ingeval ons lets van onzen Vriend verhaald wordt, dat onze goedkeuring niet wegdraagt
ons van Hem te verwydercn, daar (wet te peinzen, en
hu gs dien weg voet te geven, dat naddige indrukken
daar nit volgen kunnen. In die gevallcn moet men ,
zonder verzuun , zynen Vriend zelven daar over onderhouden:
hem afvragen , wet van de zeal: zy, —
die onderzoeken, en hem zo gelegenheid tot verantwoording geven, eer enig vooroordeel ons hebbe ingenomen.
Blyft men , met het een of ander zwanger gaande, enigen
tyd van elkanderen af, terflond neemt men ene zoort van
onverfchilligheid aan; — dear uit volgt minachting, achterhoudendheid ,
en eerlang ontflaat 'er ene gehele
veroordeling ;
ene vastftelling , dat het verhaalde
wear is , zonder dat men - nou eens weet , war 'er van de
zaak zy. flefpeurt onze Vriend,
b
dat wy hem niet als
gewonelyk behandelen ; deze , in pleats van na de reden
dear van te vragen , gevoelt ontevredenheid, — welke
wrevelagtigheid verwelt , en eindelyk tot ene volflrekte onverfchilligheid overflaat; zo, dat men elkander
begint te myden ,
vervolgens te fchuwen, — en,
ten laatften , te ont yluchten, . En dit alles, zonder dat
noch de een , noch de ander, ooit , na den onrfprong van
deze verwyde-ring onderzock gedaan hebbe. Hoc beklagen
wy ons niet , als men onze Perfonen min gunflig behalfdele, — en on, veroordele , zonder dat wy tot verdezyn toegelaten: — en zouden wy dan , ten op,
zichte van onzen Vriend, niet op dezclfde wyze verkaren?
Zouden wy , ten zynen aanzien , dat geen
niet voorkomen , dat ons, met betrekking tot ons zelv',
tedenen tot onvergenoegdheid zoude geven?
Ons
start moet altoos voor onze Vrienden open zyn :
en
A
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en, zo dra men redwen-tot enige onvergenoegdheid meent
te hebben , moet men die openbaren , en daar over fpreken. Wy moeten ook, van onze zyde, ons voor verandering van Vrienden hoeden. In'ilit opzicht ; onbeandig te
zyn, is een, lprdkend bewys van onvoorzichtigheid. Behalven dat men in veel gevaar kotnt , Van de geheimen der.
Vriendfchap aan den dag te leggen. Iemand, die veel van
Vrienden verandert , heeft ook iterke verzoeking, orn n in
dat Opiicht, ontrouw te zyn — en , die zich hier in ,
niet heilig getrouw gedraagt , is een onwaardig .lid der
Menfchelyke Maatfchappye. diets immers is van grocer
uitzichten en gevolgen, dan het misbruik van het vertrou,
wen, dat aan de Vriendfchap-onlostnakelyk verbonden is.
Wat 'er ook gebeure , de geheimen, die ons van Vrienden
geopenbaard z,15/n moeten by oils,. altyd , geheimen blyven.
Hy intniddels, die veel van Vrienden verandert, heeft,
't zy door ontzagn door verpligting , door belang, -door
verkiezing van den nieuwen Vriend , zoms , al te, flake
aanprikkeling , om in dezen- buiten bet fpoor te treden.
Men wagte zich des voor ene fpoedige verandering van
Vrienden: men doe dit nimMer, dan ten hoogRe noodzakelyk. Ook diem men, zo veel immer mogelyk, voorzichtig te zyn, in het yertrouwen van ooze Vrienden:
zouder daarOm , enigzins geveinsd met hen te verk6ren.
Dit vereischt dat men de byzondere gedartheid van onzen
Vriend zorgvuldig onder 't oog houde. Men kan beste
Vrienden zyn, zonder echter alles aan elkander te . openbaren. BelPeuren we, dat ooze Vriend , luidruchtig ,
nieuwsgierig , fpraakzaam en openhartig , in zyn verkeer
is;
dit moet ons met .fchroom , nopens taken van
belang, doen handelen.
't Zoude niet wys gedaan
zyn, hem mecster van de geheimfle gedachten van ons hart
te maken : om dat by zelve, door zyne geaartheid,
te veel bloot ligt, en te fluke drift gevoelt; om zoms,
onfchuldig , iets te ontdekken , dat geheim moet gehonden worden. Zyn herouw, zyne onfchuld, zou bet gebeurde niet kunnen verancleren , of bet nadeel der .ontdekking herftellen. Belpeuren wy integendeel , in onzen
Vriend, een zachtmoedigen, en bedaarden Geest,
— men kan hem te eerder ooze geheimen mededelen ,
en ('mat maken, dat ze zo wel by hem vertrouwd zyn,
als of men ze niet geopenbaard hadt. Boven dat alles,
haft men ook zorge te drawn, dat men den kring .zyner Vrienden Met vet uitbreicle. Joist , om dat oprechte
VrienN
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Vrienden fchaars gevonden worden , finoet men maar weinig Vrienden kiezen. leder heeft toch zyn onderfcheiden
temperament: — en veel . hoofden veel zinnen. Pe geneigdheid van den een thy& , veeltyds , rechtftreeks met
die van een ander. Wy, die zelven zo vele zwakheden
en gebreken hebben; — wy kunnen ons, van ons zelven, niet beloven , dat wy, dezen dag , ons na de grilligheid van den een, en, morgen , na die van een . ander,
zullen fchikken. Heeft men maar weinig goede Vrienden,
men leert elkanderen kennen ; — men ziet , uit wat
grond de heerfchende gebreken voortkomen ; — men
tracht ze te lyden , zich daar na te gedragen; — en
z6 , door een geftadig,niet al te gemeenzaam verkeer ,
op den duur,, de Vriendfchap beftendig re maken. Als
we zeggen , een niet te gemeenzaam verkeer, willen
we, daar door, gene achterhoudendheid voorflaan :
maar flecks leren , dat men niet te veel, flier te geftadig,
by elkanderen zyn moet. Hier door verliest altoos de
achtbaarheid en deftigheid iets; — en menige Vriendfchap raakt , even daar door, verbroken. Men vervalt in
ene te grote gemeenzaamheid, en het gedurig byzyn maakt
ene verkoeling in den trek , om by malkanderen te zyn ;
deze baart verflauwing in het belang dat men
ftelde , om by den anderen te wezen , — en daar uit
wordt voorts geboren , eerst ene gemelyke verveling , en
eindelyk ongenoegen. De Vriendfchap moet z6 beflierd
worden , dat ieder zyne vryheid houde :
dat men ,
door de oeffening van Vriendfchap, zynen Vriend, van
zyne zaken , of huislyke bezigheden, niet aftrekke : - en dat men zynen Vriend van apeskennis geve ,
waarin by enig belang heeft, — of waarin wy beftier,,
raad , leiding, of vertroosting nodig hebben. Gaat de
openhartigheid al te ver,, — dan geeft zulks , veelmalen , aanleiding tot ongepaste vrypostigheid en ontydige
nieuwsgierigheid, welke niet wel opgenomen, of aan verkeerde oogmerken toegekend , wezenlyk nadeel can de
voortduring van de Vriendfchap kan toebrengen. Altoos
moet men ook ene behoorlyke , en ene voegzame befcheidenheid , in de uitoeffening der Vriendfchap, plaats geven.
De redelykheid moet alle onze daden beftieren.
Geen bedilzucht , — geen waanwysheid , moet
ons , over onze Vrienden doen heerfchen. Valt 'er iets
op te merken of te verbeteren;
dit moet 'met de
:Iiterfte gematigdheid gefchieden ; zonder,, daar in , enige
e e's-
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meesteragtigheid of ftreugheid te betonen: dit maakt
toch altoos nicer verbittering, dan verbetering. In alles
moeten we werkzaam zyn , nit het ware beginzel van
Liefde: — Deze verbant alle afgunst. Het meerder
geluk , --- de grotere mate van vooripoed, moeten
Zyn geluk moet
wy onzen Vriend niet benyden.
het ooze zyn. AjguntIigheid , nydigheid , of jalouzy,
moeten we krachtig tegen gaan, en, zo mogelyk,t'onder
brengen. En hieromtrent zal elk al veel te beitryden vinden. Ons haft is vol eigenliefde; — en 't eigenbelang
fchittert zeer veel in alle onze bedryven uit. Dat we dan
firyd voeren' tegen deze ondeugd: — dat we ons gewennen , veel deel te nemen, in het genoegen van anderen M.ren, ans van harte te verblyden, als het onzen
Vrienden wdl .gait : en hun geluk, zO veel ons mogelyk
is , zoeken te bevorderen. Dic , zal ons gedurig doen
deuken, dat we niet op de waereld zyn, allan ,, am de
belangens van ons zelven, en ons huis , v6Or te ilaan :
— maar, dat ooze liefde zich in het gemeen moet uiten dan , behalven ons eigen gebreiden, tot alien:
zin , byzonder tot ooze goccie Vrienden. Leefden we
ovenienkomIig deze aangefhpte Ogren; — beoeffenden
wy Reeds op die wyze ooze Vriendfchap; — wat zon
ons leven in dit geval veel genoegelyker zyn , dan het
Hoe zouden we bier door het rechte
thans is !
genot van de zamenleving fmaken!
Dan, en dan
eerst, zouden we, by ondervinding, lcennen , het nut der
ware Vriendfchap , 't well: wy voornemens zyn , by erie
volgende gelegenheid , te fchetzen.
Wees zonder Vriend, hoe veel verliest uw leven!
Wie zal u troost en moed, in rampen, geeven ?
Verblyd zyn , als uw heilzon ftraait ?
Wie deelen in uw voor- en tegenrpoeden ?
U, in den nood., door trouwen raad behoeden ?
U wederhouden, als gy dwaalt ?
GELLE it T 's Leerdichten.
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WAARNEEMING WEGENS EENE LANGDUURIGE DIARRHEA,
DOOR EENE STERKE GIFTE VAN DE KREETTS-00MN
GENEEZEN.

Door * * * M. Dr.

D at

werking van een tegengift altoos moot gelyk
than , met die van het gift , zal de •nadeelige uitwerking van bet laatfle woggenomen worden, of, met andere woorden, dat de gifte der Geneesmiddelen, altoos in evenredigheid van de Ziekte , of derzelv& oorzaak , moet
toegediend worden ; is eene flelregel, die , in 't algemeen
door een ieder,, des kundig , zal toegeflem ^worden; dog
die i n de geneeskundige pradyk niet altoos genoegzaarn
in bet oog gehouden , en waardoor niet zelden geneesmiddelen , als onnut en werkeloos, worden ter zyde gefield ; die, indien men anders de gifte zo veel vermeerderde , als de g:-.tfieldheid des Lyders het toeliet, en de
cart der Ziekte bet vorderde , niet zelden van de hellzaamfle uitwerking zou den zyn. --- De Kina „ de
Kwik , het Opium, deeze zo voortteffelyke en werkzaame
Geneesmiddelen , mogen hiervan ten voorbeelde verftrekken.Dc Waarneemingen leeren 011S ten allorduidelyyten , dat
deeze middelen zomwylen in zeer groote Gilten moeten
toegediend worden , zullen zy de verlangde werking doen ;
en het geval , 't welk ik titans omtrent een ander Medicament zal bybrengen , bevestigt deeze Waarneemingen ten
flerkilen.
Een Iieer , tusichen de dertig en veertig Jaaren and ,
vrocg my om rand wegens cone Diarrhea , die hem,
reeds meer dan een maand , was bygebleven: en waarvan
nog by, nog zyn voorgaancie Geneesbeer,, eenige oorzank
bad kunnen ontdekken. Verfebeiden Geneesmiddelen, zo
wel verfIcrkende als verzagtende , b. v. de Kina , het
, de Rhabarber , do Saleb , de Arabifche
ign.
Gom met den Aluin , enz. waren reeds vrugteloos gebruikt. lk vond den Lycler , door den lang nonhoudenden afgang , reeds zeer verzwakt , en by tustehenpozing een weinig koortzig. My herinnerende , in zoortgelyke gevallen, meer dan eons , cone boilzaame uitwerking
van de Itecac. gezien to hebben ; bet ik hem , driemaal
tloags, teikens vyf groin met eon weinig Magnelia blue-
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Men.

DOOR KREEFTSOOGEN CENEEZEN.
men. — Dan hiervan gene beterichap befpeurende,
en overweegende of ook wel eenig zaur in de darmen mogte
aanwezig zyn , dat deezen afgang veroorzaakte, belloot
fchreef hem ten (lien einde cea
de , :qntacida te beproeven.
pocijer voor, bethande ait , een halve drachm. Lap. Cancror., waar van hy, om de twee unren ., een gebruikte.-7
Langer dan veertien dagen het ik hem hier merle aanhoiden ,
dog de afgang bleef dezelfde, en wilde zclf niet tens na.
't gebruik van het Laudanum luisteren. Alles,, ondertuslchen wat ik in den loop der Ziekte konde ontdekken , overtuigde my, dat 'er Werkelyk een zuur aanwezig was, : en dit bragt my op het denkbeeld, om ecns
een groOte Gifte' van de-Kreefts-oogett aan den Lyder your
te fchrYvem en op an , keer te laaten inneemen. In deeze
myne gedartn vond ik my met bedrogen ; reeds na de
eerfte Gifte, (beflaande uit-twee drachm. Lap. Cancror.)
begon de afgang te verminderen ; en , na de tweede ,
vond niet raadzaam
was ze geheel hedaard,
met tit middel gebed 'Mt to fcheiden : maar verzocht
den Lyder wog eenige dagen, des morgens en 's avonds,
telkens een -drachma voort te gebruiken.'
De afgang is van dies tyd of zeer geregeld geworden;
en de Lyder - heeft, zedert eenigen tyd , Been blyken
De krachten zyn van
wederom daar van befpeurd.
zelven weerom gekomen, en de Lyder bevind zig thaws
volkomen wel.

NATLYURLYKE HISTORIE VAN DEN BYEN-EETER.

(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD Medeelnyver.
vn den Fleer DE BUFFON.),

e Byeneeter worth in 't Grieksch mEeokt, , in 't Latyn
in 't Fransch GUepier , in 't Hoogduitsch Gelberbienen-wolff , in 't .Poolsch Zotna geheeten. Dan deeze •
Vogel aast niet alleen, gelyk men veelligt uit een en anderen naam met onzen NederdCitfchen van dezelfde betekenis ,
zou opmaaken , op Byen: mar Vliegen , Muggen, Krekis ,
en andere Infe6ten, Welke hy, even als de Zwaluwen , vliee.crende
• vangt, leveren hem een ftnaaklyk voedzel. De Kinderen op het Eiland Candia bedienen zich van Krekcls
om de Byeneeters in de lugt te vangen , gelyk wy de Visfehen in 't water. Zy fleeken een kromme fpelde doe r
CCn
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een leevenden Krekel been, maaken dezelve aan een langen draad vast, de Krekel vliegt, en de Byeneeter,, dien ziende, valt op zyn prooy aan, llokt de hank telfens is
gevangen. By mangel van Infeden voetit by zich oonnet
kteine zaaden, en fchynt , op den grondfpyze 4oekende,
even als andere Graaneetende Vogels, kleine fteentjes in te
flokken. R A Y veronderftelt , nit de veelvuldige nit- en
in-wendige crvereenkomften tusfchen deezen en den Tsvogel,
dat hy zomtyds, even als deeze , op Visch. aaze.
Zeer algemeen zyn de Byeneeters op het Eiiand Candia ,
en zy komen 'er, volgens BE LON , een ooggetuige, zo
veelvuldig voor, dat 'er geen plaats op het Eiland ; 3, waar
men ze niet ziet vliegen: hy voegt 'er nevets, at de Grieken op het vaste Land denzelven niet kenr , dit heeft
hy, die Gewesten doorreizende, kunuen ween: maar hy
!telt te los neder, dat men ze nooit in Italie ziet: want
ALDE.OVAND us , een Burger van Bologne , verzekert, dat ze , in
groote menigte, rondsom die Stad voorkomen cn gevangen
worden. WILLUGHBY heeft ze menigmaal te Rome op de markt
te koop gezien, en het is meer dan waarfchynlyk dat zy
Diet vreemd zyn in de andere gedeelten van Italie; dewyl
ze in de Zuidelyke deelen van Frankryk gevonden worden: waar men ze zelfs niet aanziet voor Trekvogels. Ondertusfchen is het van daar dat zy zomwylen, by kleine
bcnden, van tien of twaalf, in de Noordlyker Landfchappcn, komen. Wy hebben een van deeze benden gezien
den 8 May 1776, in de valei van Sainte Reine in Boarrocrne komende. Deeze hieldt zich fteeds byeen , en
fchreeuwde onophoudelyk , als om te roepen en te antwoorden. Hun gefchreeuw was Clerk, maar niet aangenaam ,
en bath eeuige overeenkomst met het geluid, 'tgeen men
hoort, in cen opgefpleete noot blaazende (*). Zy lieten
zich
CO BCLON vergelykt het geluid by dat van een Mensch , die
met een geflooten en ronduitgezetten mond, Grulgrurztrurztrul,
Anderen willen , dal bet crow, crow, (Ton is. De Maaker van het Diehtflok, Philomela, zegt, tat bet geluid des Byeneeters gclykt naar dat van het Roodborstje en den Schoorjleezz-Zwa-

luw :
Regulus atque Merops
rubro pelore Prague
Confinzili modulo zinzibulare folent !
Dnch de Natuurkenner moot alteos de uicdruklAngen der Dichteren wat maatigen.
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zich hooren flilzittentie , en vliegende ; liefst onthielden zy
zich op vrugtboomen , toen in bloei , en gevolglyk druk
be aigt door de Byen en Wespen: men zag ze dikwyls op
de takken nederfchieten oM die kleine proxy te vanzen : zy
fcheenen altoos wantrouwend , en lieten niet toe dat men ze
van digtby naderde ; nogthans dooden wy 'er een, die zich,
van de andere afgezonderd , op een boom had neergezet :
de . overigt , in den boomgaard zich onthoudende , verfchrikt
door het fchitten vloogen alien te gelyk weg, en verfchoolen zich in de Nooteboomen , waar zy zich onthielden,
zonder in den Boomgaard. weder te keeren , en , na eenige
dagen verblyfs, trokken zy weg, en vertoonden zich niet
meer.
In de m l :od Juny des jaars 1777heeft
1777, heefmen omflreeks
andere bende gezien.
Arifpach
De Heer LOTTINGEtt berigt my dat deeze Vogels zich zelden in Lothar ingen vertoonen, dat by 'er nooit meer dan twee by elkander ontdekte. Zy onthielden zich op de laagite takken
der boomen, of in kreupelhout ; zy fcheenen verlegen , en
als bewust dat zy dwaalden. Zeldzaamer nog vertoonen
zich de Byeneeters in Zweeden, waar zy, velgens LINN/EUS,
zich digt by de Zee onthouden; noon bykans komen zy
in Engeland voor , fchoon 't zelve min Noordlyk dan
Zweeden ligge; en de Byeneeters fierk genoeg van vlugt
zyn, om bet Kanaal over te vliegen. Oostwaards aan ,
zyn ze door de gemaatigde Lugtfireek verfpreid , van 3 -udea of tot Bengale toe, en ongetwyffeld verder, maar men
heeft ze niet verder gevolgd.
Deeze Vogels nestelen even als de Rivier-Zwaluw en de
Tsvagel in holen , welke zy met hunne korte en Berke
pooten en harden bek , gelyk de Siciliaanen zeggen , graaven op de kusten waar de grond hardst is , en zomtyds
op de fleile en zandige oevers der groote Rivieren. flan
deeze gaten geeven zy de langte van zes of meer voeten ,
't zy in de langte of in de diepte : het Wyfje legt daarop
eene bedding van mosch , vier of vyf en zomwylen zes of
zeven witte eijeren • een weinig kleinder dan die van een
doch men kan niet nafpeuren , wat 'er omgaat in
het binnenfte dier onderaardfche verblyven. Alles , wat
men 'er van kan verzekeren , is , dat het jonge Gezin
zich niet verfpreidt. Bet is zelfs noodig, dat de verfcheide Gezinnen zich vdr66nigen , om die talryke benden te
vor(*) la Gazette d'Agriculture. No. 55. 1777.
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vormen, hoedanige F ELON, op het Band gezien
heeft, in 't hangen van 't gebergte , waar thym groeide,
en zy in menigte Byen - en andere Infe4en, door de gent
derwaards gelokt, aantroften.
Men vergelykt de vlugt Fens Byeneeters , by die, eens
Zwaltoys , met welke by ook andere overeenkomften heeft,
gelyk wy gezien hehben . even zo gelykt by, in veele op,
zigten, naar den Tsvogel, bovenal in de fchoonheid der
Meurer' van zyn •Pluimadie, en het maakzel der Pooten.
Doctor LOTTINGER , die in het waarneemen , een jitist en
geoefend oog heeft, ontdekte 'er ook eenige hoedanigheden in, van den Geitenmelker.
Eenc byzonderheid, welke de Byeneeter van alle andere
Vogelen zou onderfcheiden , indien deze4; op goede
waartieemingen fteunde , zou hierin beftaan, dat by agter
nit vloog. ELIANUS verwondett zich , ted hoogften, over
deeze vreemde wyze van vliegen ; by hadt betel' gedaan
met 'er aan te tWyfelen. 't Is eene dwaaling, gelyk veele
andere in de Natuurlyke Historic, alleen gegrond op een
enkel geval of een verkeerd zien. • op•gelyken rang hebbe
men te alien, die Ouderliefde, welke aan veele Vogelen
wordt toegefcl:reeven , doch waarin ''deeze . den prys'zon
behaalen , dewyf Byeneeters , als men -AnisToTELES,
Pumos , ELIANUS , en alien die cletZen hebben uitgefchree,
ven , gelooft, niet wagten tot hthine zorge den Ouden
noodzaaklyk word: , maar ze oppasfen van den tyd af, dat
zy in ftaat zya otn te vliegen , alleen nit vermaak, om hun
te dienen. Zy brengen ze, volgens die berigten, eeten in
de holm en bezorgen alle noodwendigheden. Men riekt
bet fabelagtige: doch de Zedeleer is 'ftaay.
Het Mannetde heeft kleine , doch heftier roode, Oogen
aan welken eeff zwarte kring nog meer luisters byzet. Van
vooren is de Pluimadie fehorm Zeegroen : boven op den
hop Kaftaaje , bruin, met groen gemengeld, het Agterhoofd en de Ills Kaftanje bruin, zonder eenig inmengzel van andere doch Heedslielderder wordende
na deo Rug toe : bet 'Bovenlyf bleek Geel , met een Groenen en Kafianjebruinen weer/Civil meer of min zigtbaar,
naar innate van 't Licht, 't Welk 'er op valt: de finis
Goudgeel , by eenigen onnlooten met een zwarten halsband : de Borst , de Buik , en 't Onderlyf, Zeegroeri
biaauw , na agteren allengskens helderder van kleur: die
zelfde kleur heerscht ook op den Staart, met een klein
inmcngzel van rood , en op den buitenkant der Vieuge,,
len ,
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zonder eenig intnengzel: zy gaat in groen over, en
met rood gemengd , op bet gedeelte der Viengelen digt
by den Rug: bykans alle .audere Penner loopen nit in
zwarte tippen, de kleine haven Dekveeren zyn donker
Groen, de micidelfre met Rood, en de groote met Groen
en Rood gerchakeerch ::De Bek is Zwart, de Pooten .zyn
donker Rood, volgens ALDROVANDUS : de zyden der Staartpennen Brtilit van boten en Wit van onderen.
Voor
het overige zyn deeze onderfcheide kleuren zeer Wander•
lyk en in flerkte en in fchikking, 't welk oorzaak is van de
verfchillende befchryvingen der Pluimadie deezer Vogels.
De Byeneeter li eft omtrent de geitalte en groOtte van
een Lyster,, doch is wat linger en wat krom van Rug.'
BELON zegt V.at de Natuur hem gebocheld gemaakt heeft,
en na 'er de rale van gezogt te hebben, heeft by 'er geene
andere kunnen vinden , dan dat deeze Vogel altoos wil vliegen;
eene zeer onvoldoende rede waarlyk ; doch men zal Wren
twyfel toeltaan , dat eene goede, zeer bezwaarlyk, te
den is.
is
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GETUIGSCHRIFTEN EN VERSLAG WEGENS DE BOUNVING"
E1 TEELING DEK71VIEEKRA'P ,. IN ENGELAND.

Zan de Heeren Uitgeeveren• der Algemeene Vaderlandfche
Letteroefeningen.
Myn Heeren !

naar

ik geenzins twyffele aan UEds. bereidwilligheid
-1-J om„ by voorkomende gelegenheid. , mede te werken,
ter bevordering van de verfchillende takken van onzen Vaderlandfchen Landbpuw; en 'Indic') de Meekrapteelt met
regt voor een zeer voornaamen kan gehouden worden; nee=
me ik de vryheid om aan liEd. te zendep , eene verta,aling
van Getnigichrthen en Berigten , overgeleverd , aan het
Genootfehap ter aanmoediging van Konflen , liandwer=
ken en Koopliandel, te Lendcn; ten.mededinging naar de
door bet ?Ave uitgeloovde przemien , tot aanmoediging van
de Meekrapteelt in. Engeland. War dit onderwerp alleet
-heeft het gemelde Genootfchap , zedert den tyd van-des,
zelvs opregting , in den pare 1753, tot den Jaare 1774
ingeflooten , ui/segeeven cello zomma van 1516 p,..St,
of
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of 16676 HoBands. Gemerkt nu nit de gezondene Getuigfchriftenj blykt , dat do ingezamelde hoeveelheden van een
gemet land zeer aanmerkelylt zyn, en. 'er een verflag van
de wyze van teeling inzathelmg en verdere beharrdeling
word gegeeven, welke denkelyk,, in
i veele opzigten, met
die onzer Boeren zal verfchillen; zoo dagt ik het niet ondien, dezelve, door middel van UEds. veel geagt Maandwerk ,
onder het oog onzcr Landbewooners te brengti , of daar
door de een of andere onder dezelve aank2iding mogt bekomen , om die wyze van behandeling te beproeven., en te
onderzoeken, of dezelve hem grooter gewasfen dan de gewoone wyze bier te Lande mogte verfchaffen. Zo verre
als my bewust zy,, is het Product van dat gewas in ons
Lapd nooit zo aanmerkelyk, als dat waar vau deeze Engelfcre Getuigfchriften gewaagen; en 'er is tevenis uit of te leiden, tot welk een fterken prikkel, de uitgefchteeven pra mien van het Londonfche genootfchap, ter aanmoediging van
Konften, Handwerken en Koophandel, geftrekt hebben ,
om deeze voordeelige culture in Engeland in te voeren ; dewelke zedert dien tyd een beffaan gekreegen, en geheel op
de been geholpen is. Men kan hieruit verder opmaaken ,
wat wy door den tyd met regt van de heilzaame poogingen
van den loffelyken huishoudelyken tak der Maatfchappy van
Haarlem , ten voordeele ,van den Landbouw en tiandwerken van ons Vaderland , mogen verwagten ; dewelke , benevens zoo veele diergelyke opregtingen in andere Landen ,
zynen oorfprong aan dit wel ingeri gte voorbeeld verfchuldigd
is. Uit hoofde deezer overweegingen , vleije ik my, dat
UEds. niet zullen weigeren, het toegezondene eene plaats
in uw Tydfchrift te gunnen welke verwagting ik met alle agting blyve,
ltfyn Heeren!
UE.DWDienaar,
oEcoNolticus.
Rotterdam, den
i8 yanuary,, 1783.
OVERGENOMEN

uit de Memorien over den Landbouw, gezonden aan het
Genootfchap ter aanmoediging van Konflen , Handwerken
en Koophandel te London, byeenverzameld en uitgegeeven ,
door ROBBERT DOSSIE, Schildknaap, het hide Deel.
Ar-

EN , EELING

DER DelEEKRAP .

197

4rty7,:ri 8,
„ Getuigfchriften,lenevem' 'Vertlag , van de byzondere
wyze van bouwing en teelihg,ingezonden ter mededinging
naar de Prmtnien, aangebodyit door het Genoocifchap ter
aanmoediging van Konfien , enz. voor de grootfle hoeveel,
,, held • Meekrap, op er,a1 Gemet geteeld",
Het Genoodfchap heeft onder andere middelen , door
welke zy..,gerragt licreft, de Meekrapteelt in Engeland in te
voeten etv uit te breiden, geduurende eerie reeks van Jaa,
ren, Pryzen aangebooden op het voortbrengen van de
grootfle hoeveelheid van din wortel op een Gemet lands;
mids dat de Dinger naar dezelve een behoorlYk verilag
gave, van zynei byzondere wyze van die te teelen. flet
oogmerk deezer . Prcemien was nietalleen, om de poogingen.
ter verbetering der handelwyze ,.van de Meekrap te botiwea
en te reeden, toes iii gehruile, iv te wekken; maar ook
om de middelen te verkrygen, ter ruimer uitbreiding der
kennisfe van de beste deezer handelwyzen, welke iii Engeland maar aan eenige weinigen bekend waren.
Deeze Prminien of Reloomngen ‘vaten , tot aan hetjaat 1767;
Twintig ponden Sterl.egs (f ago -:); zynde overal zonder
eenige bepaaling aangebonden , voor de grootfle hoeveelheid
op &n gemet geteeld; moetende de mededingers een verflag
van de wyze van boin.vnig geeven. Maar in 1768 wierd een
Snm van 115 ponden Sterl. aangebooden,aaii den
at:ellen, die de grootfle hoeveelheid van drooge en zuivere
wortelen, niet minder dan vierduizend ponden van een ge,
met , zoude voortbrengen. Vyftien ponden Sterl. ( .116 - : - :)
voor den naast daarhy komenden, niet minder dan drie duizend ponden. En tien ponden Sterl. (f - voor den
daar aan volgenden ,niet minder dan twee duizendponden.i
moetende de Diugers naar deeze PRemien een verflag geeven.
Van de handelwyze van het reeden, zo wel als van het
teelen of bonwen, der Meekrap.
In , wierden de bepaaiingen deezer aangebooderie
belooningen nogmaals veranderd : en de fom van vyf eli
twintig ponden, of de gouden Medailie, wierd aan den geenen aangeboden , die de grootfle hoeveelheid Meekrap
zoude voortbrengen, volkomen gereed gemaakt voor het
gebruilt der Fabrikeurs; Met minder zynde dan twee en
dertig honderd ponden :4 met aanwyzing der onderfcheidene
ioorten, in welke dezelve moest verdeeld zyn; en de hoe0
DEEL. DIENGELW. NO. 5,
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veelheid van iedere zoort; wordende tevens een volkomen
verflag van de bouwing en reeding geeischt.
Ingevolge deezer ondericheidene uitgeloofde Prmmien ,
zyn de navolgende Getuigfchriftcn en Verllagen, tan het
Genoodfchap toegezonden. Men heeft , door het in 't licht
geeven van dezelve , niet bedocld , de daarin befchreevene
handelwyzen , boven anderen aan te beveelen, als gefchikt
om algemeen aangenomen te worden: dewy' finder moeijelyke en onkostbaarder handelwyzen van bouwing, in
veele gevallen, meerder gefchikt zouden mogenyn voor
de omilandigheden van den bouwer en den fond, en,
over het geheel genomen , ten opzigte van het voordeel,
ruim zo wel beantvvoorden kunnen. Maar de kennis van
die middelen , door welke de groottle gewasfen van Meekrap gewonnen zyn , dus algemeen te vetkrygen zynde
wordt daar400r aan den minder kundigen Landbouwer,,
gelegenheid gegeeven , otn dezelve aan te neemen , voor
zoo verre als ze hem in byzondere gevallen nuttig zyn
mogen, daar by anderszins niet allecn onkundig van dezelve zou moeten blyven ; maar zelfs in veele gevallen
verflooken zyn van de magt , om zoodanige onderrigtingen
te kunnen erlangcn.
Hr. C R o w's Getnigrebrift , bet planten van
Meekrap, met een Verfiag van dc Bouwing en Reeding,
in 1771.
Feversham, den tan January, 1771.
Daze dient ter getuigenis, dot Crow, nit de parochie van Feversham , iu bet Graaffehap Kent , nit au
gemet en agt roeden lands, in de parochie van Feversham,
te vooren een Flopgrond van den Schildknaap Lawfon ,
grenzende aan de laan , genoemt Beulslaan , gedolven heeft
3252 ponden drooge en gezuiverde Meekrap-wortelen; waar
van by zeven ponden tot een monfier heeft gezonden ;
zynde van dezelfde deugd als de . geheele party. De bovenflaande Meekrap is een driejaarig Gewas , en niet meer.
(was getekend) Richard Marsh , Predikant. ;fan Cresveil en Thomas Morris, Kerkmeesteren van Feversham. yan
Crowe, Tan Corne , jaiPratt en Hendrik Anderfon.
De wyze van feeling deezer Meekrap.
Na het land tweemaalen geploegd en het zelve verfcheiclemaalen ge4rd en gerold to hebben , tot dat het fyn
en
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eit.,zuiver was, ploég:LT-e' ik ;let zelve weder met een Voetploeg , of het gecne rk een Greppel-ploeg noeme, die tweemaal in de voore gaat, en de tweede voore geheel over de
eerile been keert. Met tWCCIThati in dezelfde voore te komen , kan ik den grond veertien duimen diep ploegen
wanneer ik den grond twee vooren fny. De grond is
dus veel ligter en fynder dan wanneer ik met eene voore
tot .dezelfde *epte geploegd hadde ; en drie Paarden deeden dit •werk' met ,, gemak ; waarentegen , wanneer ik in
eens tot die diepte hadde willen ploegen , zon ik zes of agt
Paarden moeten gehad hebben. Wanneer ik bet land op
bovengemelde wyze ,hadde afgeploegd het ik 'er geen
'
Paard meer op koomen ; maakte bet vender
gelyk met een
tuinhark of klauw. De grond ban niet te ligt of te fyn
voor de Meekrap zyn. Vervolgens plant ik de Meekrap
op bedden , op dezelfde wyze als de Tuiniers de aspergien
planten ; en aardde dezelve op gelyke wyze aan. De am,
aarding houd den grond zuiver;` en maakt goede planters:
De Meekrap-kiemen , in de verfche en losfe aarde groeijende,
firekken hunne jonge wortelen en vezelen wyd nit ; 't geen aan
de plant eene verzekerde groeijing beZorgt. Zonder de aan,
zouden de planten in het opneemen afbreeken , als de
krabbeklamen zonder de wortelen ; zoo dat de helft niet
zowte v;]tten ; en die bet cieeden , zouden maar weinig op,
gang milaken : 't geen de reden is dat Inry in 't algemeert
g -en beter gewasfen in Engeland hebben. Ik plant al:;,
twos meet dan dertig duizend kiemen op een gemet : Wan'.
tegen de gewoonte is geweest van 'er maar vyftien of twinti duizend te planten. Wanneer de grond volkomen beflaagen is , bond de Meekrap dien fchoon. De. beste wyze
die ik kan vinden , • om Meekrap, te teelen, is het land zui.
Ver,, fyn en diep te maaken , 'er goede planten in te zet,
ten, en bet zelve het eerite jaar zuiver en fchoon te
den voorts zal het zich zelve wel fchoon houden, na dat
do grond bedekt is.
Handelwyze on de Meekrap te reeden.
Na dat ik dezelve op bet veld zo veel als mogelyk
was , gedroogd, en 'er de kley afgefchnd hadde, bragt
ik ze Haar huis , liet ze zoo agt of Lien dagen leggen ; en keerde ze om den anderen dag om , tot dat ik ze
Zoo reboot] als ik konde , gemaakt hadde, 1k droogde le
verve,laens op een Hop-Eest, tot dat ze volkomei-i droog
was; dorste ze verder op den vloer af, tot dat 'et alle vui,
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ligheid van afging: en liaalde 'er voorts met vorken en
klauwen de langfte wortelen If, die volkomen rein waren.
1k verfchoot wyders met een (chop alle de korte einden en
vuiligheid over den vloer: de klompjes klei en de kleine
fteentjes woeijen naar het hoveneundc der vloer, en de Meekrap viel digt by my neder. 1k zitte vervolgens met eene
wyde zeev, de beste Meekrap-wortels 'er uit, en eindigde
met eene fyne zeev, op de eigen wyze, als nien.met tarwe
of ander graan doet.
Hr. c n o w's Tweede Getuigfchrift , wegens het planten
van Meekrap, met een Vertiag van de Bouwing en Reeding,
ill 1771.

Feversham.„ den 14 November, 1771.
Deeze client om to bevestigett„. dat ik yan Crow, in de
parochie van Feversham , in het Graafichap Kent , hebbe
opgedolven , van den gemet en twee roeden lands , leg-,
gende in de parochie van Feversham, in een fink gronds,
genaamd Cluthorn, 3345 ponden drooge en zuivere Mee-krap-wortelen : van welke ik een monfter van zeven ponden, 't geen van dezelfde hoedanigheid als de geheele
party is, gezonden hebbe: tot een getuigen zy myne handte kening.
'an Crow.
De bovengemelde Meekrap is een dricjaarig Gewas, en
uiet meer.

Als getuigen der waarheid van het boven bevestigde.
(was get.) Richard Marsh , Predik:mt. yon Creswell
en Thomas Morris, Kerkmeestcren. 3ozepl; yodchim, Ballinw, van Feversham. Eduard Yacobs , y. Brick, arm Corm
en Mndrik Anderfon.
De wyze van teeling was als volgt.
Het fink Lands was een oude Hopgrond , dies ik tot dat
eimie opgroef, vervolgens , even als van de voorigen gezegd
is, met een greppelplueg, tweemaalen ploegde , ter diepte van veertien duimen omzettede, en op gelyke wyze met
Tuinklauwen efFende. lk plantte 'cr vervolgens, in de maan_
den van Odober en November, de Winterkiemen in; dewelke ik boven de Zomerkiemen keure , om twee redenen:
Moor eerst denk ik dat zy een beter gewas voortbrengen; en
ten
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ten tweeden berooven
ons gewas, grootlyks , met de kiawen in het voorjaar op te
De

wyze• . .an

reeden.

Het Verilag van dezelve komi: in apes overeen , met bet
Voorige, zynde juist eveneens hehandeld.
Hr. CROW ' S Derde Getuigfchrift, wegens het planten
van Meekop , met een Verflag van de Bouwing en Ree-

ding, in 1772.
Feversham, den 31 October, 1772.
Deeze dient om te getuigen, dat ik "ran Crow, van de
parochie van Feversham, in het Graaahap van Kent,
hebbe opgedolven , uit Cen gemet en gene roede gronds , 5154
ponden, drooge en zuivere Meekrap-wortelen: van Welke
ik een monster van zeven ponden , van gelyke hoedanigheid als de geheele party, gezonden hebbe : getuige zy
myne handtekening,
Jan Crow.
De bovengemelde Meekrap was een driejaarig Gewas,
en niet meer ; en is gegroeid op een ftuk gronds, bekend
by den naam van Cutthorn in de voornoemde parochie.
Bezwooren voor my, op bovengefchreeven dag en jaar,
Eduard Jacob, Onderfchout van Feversham.
Bezwooren voor my, als boven.
Richard Lushington, Balliuw.
De bovengemelde Meekrap is in onze tegenwoordigheid
gewoogen.
(was get.) Richard Marsh , Predikant. Jacob Tappenden,
Notaris. Jan Creswell en Thomas Morris, Kerkmeesters van
Feversham. Hendrik Anderfon en Jan Baldwin.
De wyze van teeling van deeze Meekrap.
De grond was een °tide Hopgrond , die, zedert veele
Jaaren, iterk was bemest geworden. Na dat de wortels
der hopplanten waren opgegraaven, is de grond op gelyke wyze geploegd , als van den voorigen gezegd is, ik
egde lien vervolgens met Paarden , en maakte denzelven
zeer fyn. Maar , dewyl ik vreesde, dat de grond door bet
getrap der Paarden te veel geflooten zoude zyn geworden,
03
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ging ik tot de kosten over, oal de beddens, op wake de
Meekrap gepoot wierdt, om te- fpitten met drietandige
fpaden ; dezelfde als daar . ivyd-e hopgtonden mede omfpitten. Ik liet zoo diep fpntett'als de picQg te vooren getast
hadde; maakte het vervolgens zelf fyn en gelyk, met tuinklanwen , en trok eene little over het ontdden van de bedden. 1k liep voorts de bedden over met eenzwaaren hark
of kiauw,, aan welks ondereinde een (Ink flouts van zes
duimen vierkant gehegt was, voorzien met vier tanden ,
gemaakt in de gedaante van wiggen., omtrent tien duimen
vaneeo ftaande. Deeze klauw word door den man over
het bed getrokken , en laat vier ftnalle vooren of ftreepen
na; dienende voor de planters, one in te planten ; en de
planten ftaan als dan zeer'..rezt en wel gefchikt, Wyders hield ik den grand den gebtelen Zomer fchoon , met
fchoffelen en handwieden; en bean, in November, met
de planten aan te aarden. In het begin van Maart daar aan
volgende wierdt de grand weder met tuinldauwen gelyk
getnaakt. Deeze Meekrap was zoo flerk , dat ik genoodzaakt was, drie fpit diep te fpitten, om dezelve op te dely en, tot dertig ponden Sterling (f33o-; -;) kosten,
De wyze van deeze . Meekrap te roeden,

Voor het grootfte gedeelte was de behandeling gelyk aan
de te vooren befehreevene. Wanneer dezelve op den HopEest gedroogd wierdt; 't geen een. zeer gefchikt werktuig
tot' dat einde is, liep een Arbeider verfcheidemaalen over
den hoop wortelen been en weder ; 't geen 'er de aarde
veel doet afgaan ; men keert dezelve onderwylen veelmaalen om ; wanneer ze droog genoeg is , zal ze knappen als
eene Tabakspyp.
Hr. WALKER'S Getnigfchrift , wegens het planten van
Meekrap, met een Verflag van de Bouwing en Reeding,
in 1772.
Feversham 31 Oaober, 1772.
Deeze dient om te getnigen , dat ik Gerrge Walker van
Faversham, in het Graaffchap Kent, hebbe opgedolven ,
van een gemet en vier roeden Lands , in het fink gronds
bekend by den naam van Koningsveld, in de gemelde parocbie liagende, langs den weg naar London, 2793 ponden
firooge en zuivere Meekrap-wortelen, van een driejaarig
Ge-
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waarvan ik een , monfier van zeven ponder , van
dezelfde hoedanigheidals
geheele party, gezonden hebbe.

GevIRS :

(was get.) .

George Walker.

In kennisfe der waarheid van het bovengemelde getuigenis
bezwooren door 7•an Crum , die' gebruikt is geworden , om
de bovengemelde Meekrap te doen opdelveu en droogen ,
jaar en dag is boven gemeld.
(was get.)

)'an Crow.

In rilyne tegenswookeligheid bezwooren ;
Eduard yacob , Oriderfehout van Feversham.
Richard Lushington, Balliuw van Feversham.
De bovengemelde Meekrap is in ors by zyn gewoogen.
Richard Marsh, Predikant. yacob Tappenden , Notaris.
yan Creswell en Thomas Morris, Kerkmeesters van Feversham. Hendrik Anderfon, en fan Baldwin.
Wyze van deeze Meekrap te teelen.
De manier,, waar op deeze Meekrap in het bouwen behan.
deld zy,, is in alles overeenkomftig , met de te vooren opgegeevene ; maar 'er word niet gezegd , tot welk einde het
fink lands , te vooren, gebezigd wierd. Het aanaarden
der planten , in November, is gefchied door twee fpit breed
tusfchen de bedden te fpitten ; het eene fpit op bet bed
ter regter- , en bet ander fpit op het bed ter linkerhand lig,Tende
Wyze van deeze Meekrap te reeden.
•

Het bovengemelde gemet Meekrap was gedroogd en gereed, door Hr. Crow, op dezelfde wyze, als by zyne eige
Meekrap gedroogd heeft.
C R o \v's Vierde Getuigfchrift, wegens het planten
van Meekrap, met een Verflag van de Bouwing eu Reeding, in 1773.
Feversham, den i November, 1773.

Deeze dient om te getuigen , -dat 1k, 'an Crow, van
de Parochie van Feversham, in het Graaffchap Kent, uit
an gemet land , in een ftuk , genaamd Cutthorn , in de
parochie van Feversham voornoemd , gedolven bebbe
04
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ponden drooge en zuivere Mearap-wortelen; van
Welke ik een ft-mutter van zeven ponden gezonden hebbe
't geen van dezelfde boedanigheid als de geheele par,
ty; de bovengemelde Meekrap is cell driejaarig Gewas, en
niet meet.
yan Crow.
(was ger.)

f/783

Dvershanz, den i November, 1773.
11: betuige , dat an Crow , hcden voor nty, met Eede
heeft bevestigd, dat bet bovengemelde Getuigfebrift, in alles, waaragtig is.
Eduard Yacob , den van zyne Majefleits Regters van gemelde Stad,
en was verder getekend. Richard Marsh, Predikant.
Thomas Gibbs, Hendrik yonas, Kerkmeesters to Feversham. Thomas Bennett , oteph Parkins , George Will,
ker,, Hendrik Aaderfon, 3EanGregory, Tan Creswell.
De wyze van bouwing van deeze Meekrap.
Het land was, zedert menige jaaren , een Hopgrond geweest; en in bet opfpitten der hop-wortelen, liet ik den
grond twee fpit diep omfpitten,'t geen denzelven zeer bekwaamde voor Meekrap. Vervolgens doopte ik de Planten
in flykwater, dat eerie dikte als beflag had, 't geen duel,
ye voor 't verwelken bewaarr, zeif in bet droogfle weder : voor 't overige zyn ze behandeld, als van de voorige gemeld is,
De wyze van reeding dcezer illeekrap.
De behandeling was bier in ailes gelyk, aan die der
Yoorgemelde partyen.
Hr. c a o w's Vyfde Getuigfehrift , wegens bet planten
van Meekrap, met cep Verag van de Bouwing en Reeding, in 1774.
Feversharn, den r November, 1774.
Deeze diem om to bevestigen, dat ik , ,`fan Crow , van
de parochie van Feversham , het Graaffchap Kent , hebbe opgedolven , uit Len gemet , en g ene roede lands , ligpude in de parochie van Milton, naby Siltingbourna ,
in
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,
het zelfde Graaffc.Lap
pondcn Meekrap
komen afgereed 611 130 14aain voor Lakenverwers- en Katoendrukkers-gel, rink ; ik hb dezelve in twee zoorten gemaalen, krappen en onberoollle. Van de ecrlire zoort,
zyn 'er 743 poncien; van de, laatfle zyn 'er 1125 pouden :
van welke ik tot een monfter van iedere zoort twee ponden getvigts gezondcn hebbc , ingevolge van de bekendmaaking.
(was get.)
San Crow.

in

Als getuigen van het bovengemelde , getekend door
Thomas Lamprey, Predikant van Milton; Thomas Qye,
fled, Eduard Crisfield, Kerkmeesters; ,`;Yan Black, Thomas
.Peckenham, Opzienders; yan Wood, Chirurgyn , Hendrik
Anderfon.
De wyze van boning deezer Meekrap,
Het Land was, geduurende verfcheide Jaarcn , met Hop
berilant geweest, dewelke ik liet uitfpittcn. lk ploegde het
zelve met een gewoonen ploeg, alleen nmar omtrent zes
duimen dieper, dan wy voor graan ploegen; waarna het,
met eene handegge en tuinklauwen , gelyk gemaakt is.
- De grond toen zeer fyn en zniver zynde, platitte ik
de kiemen op bedden, vyf en cen halve voet breed ; en
plaatfle dertig duizend kiemen op Un gemet. Het wiecien,
aanaarden, en weder gelyk maaken, is op ciezelfde wyze
als van de voorige gerneld is : het Gewas merit
driejaarig , en niet meer, zynde.
De svyze van reeding en verdere bereiding deezer Itieekr4',
Na dat dezelve, op de to vooren befchreeven wyze, nit.
gedolven zynde, droog en rein was gemaakt, is dezelve
andermaal op den Hop-Lest gebragt ; dewyl de Wortelen
koud zynde, taay worden, en zig niet willen laaten maalen;
111111117

(*) De hoeveeTheld Meekrap is , in naam, nu veel minder,
dan in de voorige Getuigiehriften: maar de reden is, dat deeze in een veriehillenden fiaat gewocp2;en en berekend is ,
hebbende do nadere bereiding of reeding ondergaan, dewelke
noodig is, om dezelve voor het gehruik der Fabrikeurs be_
kwaarn to maaken. Dit is gefbhied, ingevolge van de veranderitn* der bepaalingen , gemaakt in de bekendmaakniccn van

Jet Cenoodfchap , in 1772 ; zynde de Meekrap, vo;,r (lien
tyd , lie3tu gedroogd en gereinigd , geeischt.
U5
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maar weder knappend hard op den Eest gemaakt moeten
worden. Hier op hebben wy dezelve, onder op den kant
flaande , maableenen gebragt, ,en 'er onder gelaaten , tot dat
ze dermaate gekneust waren Oat 'er de•buitenfchil geheel of
was; of tot dat de grootfte(helft door den builmolen, of
de zeev gaan wilde; het overige bragten wy weder under
de fteenen; en dat gemaalen en gebuilde, noemen wy
Krap.
(was get.)
'an Crow.
NB. „In de bovenftaande Vertaaling is een Gemet geno„ men voor een Engelfchen Acre, het welk niet volkomen
„ zoo groot is, als onze halve Morgen of Gemet; ftaande
„ de Engelfche Acre, tegens een Rhyniandsch Gemet, als
1089 tot 1112.

„Men heeft my gezeg d , dat , wanneer men bier te Lan„ de de beste ftreeken der Meekrapteelt , van den Gemet ,
„ ;coo 11 drooge zuivere Meekrap-wortelen inzamelt, zulks
voor ongemeen groat gerekend word.”

VERHAAL EENER. REIZE VAN KAMTSCHATKA NA MACAO.

(Getrokken uit de Rheinifche Beitlyage van Dec. 1781.)

oor dat ik tot het verhaal deezer Reize treede, zal het
Afnoodig zyn , den Leezer te doen weeten wie ik ben.
Ik beet HYPPOLITUS STEPANOFF, een Rusfisch Edelman
van geboorte, Onderdaan der Keizerinne. Ik bezit Landgoederen in verfcheide deelen van het Rusfifche Gebied ,
als Iwalowa in Moscovie , Barky in Perfie , en Chlebourg
in Pefchougorsky. Ik diende in myne jeugd in het Regiment der Lyfwagten van ISMAILOW, toen de ontthrooning
van PETER DEN III, in den jaare MDCCLXII, toonde,
dat ik nicer aan diens party gehegt was , clan aan die der
thans gelukkig regeerende Keizerinne. Vreezende voor
een misverftand , tusfchen het Staatsbefluur en het Volk,
verzogt ik myn ontflag , en verkreeg het. Ik was toen
Capitein der Lyfwagt , met den rang van Luitenant , in
't Leger. Van • den Krygsdienst ontflagen , begaf ik my
van Petersburg na Moscow, vast beflooten hebbende myn
leeven op myn Landgoed te flyten.
D Keizerin, hat plan beraamd hebbende van een Nieuw
\Vet-
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Wetboek, en begeerei-Oe dat het op- en vastgefleld wierd
met algemeene toeftemming', gebooci, dat elk Landlchap,
ten dien einde ,; twee Afgc\raardigden nti.• Petersburg zou.
zenden. Nevens4en, antler, werd ik door het Lanni-chap
Moscovie gekoozerc, cm It zelve op die Vergadering re
verbeelden : met . die waardigheid bekleed keerde ik weder na Petersburg. Bykans twee nmanden had ik geregeq
de. Vergadving der Afgevaardigden bygewoond , ton ik
eenig gefchil kreeg met een veel vermogend Gunfteling,
ter oorzaake'van ecnige \Vetten , Welke my voorkwamert
met het patuurlyk Regt, en de voorregten van den Adel,
te flryden , en die deeze Gunlieling in het Nieuwe Wetboek wilde geplaatst hebben. In de hitte des gefchils
fchold ik hem voor een Verraader zyns Vaderlands , en
verweet hem .; dat by de voornaannte oorzaak was des
doods van PETER DEN III. Ik werd in de gevangenis geworpen , • bleef 'er acht dagen zitten, en men bande my
na Kanafchatka.
Naa eene zeer moeilyke reize van tien maanden kwam
ik , in Dauber, jaars MDCCLXX , vergezeld van vier
andere ongelukige Bannelingen, te Borgeretzkoi , eene kleine plants in Kamtfchatka , fchaars bevolkt , en waar de
Kinderziekte een grout gedeelte der weinige hewoonderen
hadt weggerukt: de overgebleevene hadden nauwlyks nicer
dan 't voorkomen van Menfchen. Zy gingen den geheelen Winter gekleed in Dierenvellen; verflonden zich op
niets dan visfchen en jaagen. Visch maakte het voornaamfte leevensonderhoud uit, Men hadt 'er geen Gram.
De deerlykheid van onzen toeftand, geduurende acht
maanden verblyfs in deeze woeste fireeken , wektc ons op
om alle gevaaten te tarten , ten einde wy 'er uit mogten
geraaken. De baaren der zee fchrikten ons niet af, en
ivy beflooten met een klein Vaartuigje te zeilen na de
kust van Sock alin , tegen over de Chineefc he kust , van de
Straat Barcherewski gelegen, om van daar eenige Haven,
door de Europeaanen bezogt, aan te doen.
Onze moed kreeg flerkte, door de berigten van een onzer Lotgenooten, die ons, onder cede, betuigde dat by
een Hongaarsch Baron was, door den Keizer van 'Duitschland gezonden met eene gewigtige boodfchap aan den
Throonopvolger des Rusfifchen Ryks , dat men hem als
een Verfpieder gevat, en, even als ons, na Kamtfchatka
verbannen hadt.
Behalven ons gezelfehap van vyf Perzoonen , waren 'er
zes
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zes anderen, korten tyd te vooren, in dezelfde plaats van
ballingfchap gekomen. Met ons achtten ‘verbonden wy:ons
onderling getrouw te blyven aan ouzen ouden Meester,
en wy vieiden ons met de befcherrning .Van den Duitfchen
Keizer. Welhaast kennis gernaakt hebhende met verfcheide misnoegden, over den Bevelhebber der plaatze , fpraken wy met hun over de Vryheid en Menschhevenbeid der
Europeaanen , en van de gemaklykheid om dool' Europa in
bun Vaderland weder te keeren. Wy Belden hun den
Baron voor als een Man van aanzien,, en-'oekwaam oat
ons groote dienften te doen by den Throonopvolger van
Rusland. De Baron vervaardigde, om het denkbeeld van
zyne aanzienlykheid te vergrooten , in hunne tegenwoordigheid , Omflagen van Brieven aan den Roomsch Keizer gerigt.
Deeze Gefprekken en Brieven maakten zo veel indruksoiet
alleen op de Rusfifche Bannelingen , maar ook op alien die
'er getuigen van waren , dat ze gereed flonden zich in den
dienst des Oppervolgers van den Rusfifchen Throon te begeeven, en hem trouwe te zweeren; onder anderen , twee
Stuurlieden , en eenige Matroozen , onlangs ontfcheept.
Naa alles wel overwoogen te hebben , beflooten wy heimelyk zonder eenige opfchudding te verwekken , ons
te begeeven in een Schip met an mast, gereed gemaakt
om Revers te vangen , en daar mede over te sleeken na het
Eiland Gz;ain, een der Marianne Eilanden, den Spanjaarden behoorende.
1)e Bevelhebber voortvaarende meer en meer de ongelnk,
kige Rusfen te verdrukken , oordeelden wy ons verpligt hun
te hulp te komen. De zwakheid van het klein getal der
lnwoonderen van Borgeretzkoi , bykans zonder wapenen ,
was ons ten vollen bekend. De Stad werd bewaakt door
zes Soldaaten ; 'er waren geen vestingen ; en niet meer
dan drie flukken gefchuts , zonder affuiten. De tyd was
gunflig tot het volvoeren onzer onderneeming. Twee en
dertig Perfoonen , die vermoedden , dat wy lets groots
voor hadden , verzogten zich by ons te mogen vervoegen.
Zy hadden wapenen. Wy deeden ze zamenkomen , en
verklaarden, dat ons oogmerk op 't punt was van volvoerd
te worden , en wy , ten dien einde , verpligt waren, de Soldaaten en alle de Inwoonders, die ons wederfland konden
bieden , te vatten en te ontwapenen , en vervolgens onsmeester te maaken van het Magazyn en het Geld der Kroone-.
Dit volvoerden wy op den zeven en twintigften van April
des jaars MDCCI4XXI.
Wy
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Wy verdeelden bet Geld onzer de onzen , om hunne
rehulden te betaalen , en voerden den voorraad van fpyze,
welRen wy vonden , naar ons welgevallen weg. Veelen,
boven 't gemelde getal, booden zich aan om onze lotgenooten te weezen; dock ons Schip was te, klein om ze te bergen. Het zat vast in 't ys geklemd in een kleine rivier
Tfchekawka geheeten , veertig werften van ' Borgeretzkoi:
Wy kwansen 'er den eerden van May. 't Zelve uit het
Ys gebyt hebbende , 't welk daar tot de maand Juny blyft:
dewyl de hoite der bergen, tot dien tyd toe, de werking
der zonneftraalen belet, voeren wy in een rainier kanaal,
en van char tot den mond der Riviere by Zee, omtrent
zeven Wertlen Van Tfchekawka gelegen. Hier maakten
wy de Zeilen en bet Touwwerk gereed , en kalfaterden ons
Schip, 't welk wy St. Peter noemden. Wy moesten dag
en nagt wagt houden , en de rondo doer orn niet verrast
te worden. Schoon het Ys de werklieden dikwyls belemmerde, was alles gereed in elf dageti.
Den twaalfden van May, deeden wy, op nieuw, den
Eed van trouwe aan den Groot-Vorst van Rusland, en
gaven- aan onze Maatfchappy den naam van de Compagnie
van St. PAULUS DEN I. Tot ons. Hoofd verkooren wy
den Baron MAURITIUS AUGUSTUS ALADAR : dewyl by ,
naar zyn zeggen , een Man van geboorte en iu aanzien
was zo wel by den Groot-Vorst van Rusland , als by
zyn eigen Souverain ; daarenboven was by een fchrander
Man , en bedreeven in verfcheide Taalen. Hy zwoer ons,
dat hy,, by zyne wederkomst in Europa, zorg zou draagen voor ons good 'geluk en onze vryheid en dat elk
onzer weder na zyn Vaderland zou -keeren. Hy gaf breed
welk by hadt aan veele Hoven
op van 't groot Credit,
Epa,
en verbdt zich, duizend Ryksdaalders te
Europa,
zullen tellen aan een ieder onzer, op de eerfte plaats in Europa. Onze Lieden , door deeze hoope.opgebeurdmaakten zich reisvaardig ; wy fchooten de . drie flultien Gefchuts , zonder affuiten , van Borgeretzkoi mede -genoMen , af. Ons geheele Reisgezelfchap beflondt in 8
Ballingen , 32 Vrye lieden , I Koopman , r Stuurman , 3
Onderlinurlieden , i Gebeimfebryver, I Klerk, 6 MatrooZen, 7 Inwoonders van Kamtfchatdale, I van Kareki,
van Alcutki, 2 Rusfifche Jongens, 4 getrouwde Vrouwen ,
twee Dienstbooden van den Stuurman TSCF1URIM in 't
geheel 7o Koppen4
Op den twintigften May Ilevenden wy Noord-West aan,
om
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om ons te verwyderen van die ongelukkige kust, -want
wy gedoemd waren de rest onzer idagen tc flyten. Naa
twee dagen zeileus , kreegen wy ein der Xurili Eilanden
in 't gezigt: wy lieten het aan de flinkerhan4, en zeilden,
met een goeden wind, Oost op. De donkerheid des nagts
bragt oils in eenig gevaar tusfchen deeze Eilanden: en wy
moesten het anker werpen, uit vreeze van tegen den oever
te zullen vervallen. Wy zouden Onderanurman, met
eenige mannen na 't frond, in een Mein bootje., van \Valvischhuid gemaakt, om kundfchap op te Jaen, Welk een
Eiland het was. Zy bragten tyding dat ze eene goede
haven gevonden hadden. Op dit berigt bragteMpwy onze
groote floep in 't water, om de diepte te peilen van de
haven; deeze vonden wy tusfchen de twee en drie vade,
men, en gevolglyk diep genoeg voor oils Vaartuig. Wy
ligtten bet anker, en veilig de haven ingezeild zynde, bleey en wy 'er tot den twaalfden van Juny, den tyd befieedende OM alles op ons Setup in orde te brengen, Brood te
bakken, en bifchuit te droogen.
Deeze Haven, den twaalfden van Juny Verlaaten hebbende, names wy den koers Zuid Zuid-West, Tot den vierden van July hadden wy bykans geen anderen, dan Westen wind, en filte , met verfchrikkelyke ebbe en vloed.
De Dieven-Eilanden nog niet ontdekt hebbende , dagten
wy ons tusfchen dezelve, en de Morianfki Eilanden, te
bevonden. Onze Lyftocht verminderde fork , en wy hadden allecn Mee' over; ons water wierd finkend, en de
vaten lekten : vrees voor honger en gebrek vertoonde zich.
De Schepelingen begonnen te morren, te dreigen ; zy
noodzaakten ons van koers te veranderen, en Westwaards
non te hotiden: dewyl wy dan zeker de kust van China,
of de 9•apanfche Eilanden, zouden bereiken.
De Wind ons twee dagen gediend hebbende, flak den
vierden van July zo heftig op, dat wy onze Zeilen niet
weer meester waren; wy haalden ze tegen den avond in,
zo goed wy kondcn, uitgenomen het kleinfle , dat van de
mast fcheurde. Toen dreeven wy geheel op de genade
van den wind en de golven. De form nam toe, en de baaren floegen alle oogenblikken over ons Vaartuig heel):
't Was met zwaar van maakzel. De ingelaade voorraad
geraakte overhoop, en onze mast bezweek. Op den acht.,
Olen dag des forms , klaarde de lugs een weinig op.
Hoogte genom en hebbende, bevonden wy ons op drie- en
dertig Graadeu , en ontdekten land, 't geen de ervaarenfl-c
ow.
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onzer y ou het 7apanfche Eiland , Nangafacki bidden: wy
befloolen, Jerhalven, ons voor Hollanders uit te geeven,
en hezen een groenen wimpel op.
Het Eiland genaderd zyncie, wierpen wy 's avonds bet
anker op de diepte van vyftig vademen ; op de kustert
&randden vuuren. 's Anderen daags zonden wy onze floep
nit om eene baai to zoeken, waar wy water konden haalen. De ivlajoor WIMBLE en ik flapten 'er in; doch,
ons zoeken 110 die keen vrugtloos af. 't Geweld der
golvete,wierp ons digt op de kust , waar wy, 7aponneezen • gezien hebbende , bleeven ; verzekerd dat het
een Eiland der yaponnerzen was. Zo ras zy ons ontdekten , omringden zy ons ; en wanneer wy te verflaan gegeeven hadden, dat wy Hollanders waren, deeden zy ons
een teken dat wy verder Noordwaards op moesten vaaren. Wy betoonden ons zeer vriendelyk; dit vrymoedigde bun om nader te komen; onze wapenen , onze klederen, en alles wat aan ons was, van digter by te be.
fchouwen. Wy gaven bun eenige kleine gefchenken. De
menigte , welke ons omringde , aangroeijende , gaf ik last
om weder in zee te fteeken : doch dit was , van wegen
bet geweld der golven onmogelyk, zonder de hulp der 7aponneezen. Zes der onzen bleeven op . het Eiland, Met
rn
zonder kommer
voor eene flegte behandelmg; doch de yaponneezen hadden, integendeel, de beleefdheid om ons water en ryst, met een klein bootje, aan ons Vaartuig te brengen.
Wy ligtten bet anker, en zeilden Noordwaards op, in
}mope van eene goede plaats aan te treffen om te landen.
Avonds omringde ons fchip , eene menigte van Canoes;
wy flonden alien , die het begeerden , toe, aan ons boord te
komen , gaven hun te kennen, dat ons water ontbrak. Zy
weezen ons eene Baai, waar bet was. De 'like noodzaakte ons, derwaards te laaten boegzeeren. Wy wierpen touwen nit, en zy bragten ons goedwillig en vaardig derwaards. Dit viel voor op den tienden :yu ly. Zy verzorg,
den ons ryst en water, en, geduurende den nagt , bewaakten vier Canoes der ya ronneezen ons Vaartuig: waarom
wy, van onzen kant, ook op de wagt waren.
Den elfden yrdy, maakten wy gereedheid, om de haven
in te zeilen, wanneer verfcheide Canoes by ons kwamen,
met vriendelyke bede, dat wy niet digter naderen zouden;
met tekenen , ons beduidende, dat het hun den hals zon
kosten als zy bet gedoogdeu: om bun te believen, hielden
wry
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wy rlf; dock maakten , egter , onzc wtertonnen,gereed.Den
twaalfden bragten zy ons weder water; • . ifiaar niet meet dan
genoeg was voor enkelen dag. Zy ;vilden ons geen
grooter voorraad bezorgen. 1n deeze veriegenheid konden
wy geene andere party kiezen , dan een gedeelte onzer man
fchap, wel gewapend, aan land te zetten, met ‘vatery;-44
en werklieden om dezelve te vullen. Toen De
zen cut ons befluit ontdekten, bragten zy, v e rven, en met
toe te laaten, dat de onzen aan land kwamei !adt ze Moagter een water aan boord. Op het ooger.'t wy ons
genoegzaam van water en ryst voorzien oordeelden , wilden
wy weg zeilen; veele Canoes kwamen na ons tct, en verfcbeide Yaponneezen, aan ons boord gekomen, gingen op
ons anker zitten , door tekens aanduidende, dat ivy den
nagt nog wel konden blyven leggen. Om hun te doen
zien, dat wy des noods hun wederfland zouden hebben
kunnen bieden , brandden wy een "Ink gefchuts af. Zy
Iprongen in inume. Canoes , roeiden, uit al hun magt, na
den Dever , en wy (taken in Zee.
Na zevcn dagen zeilens , Zuidwest aan, ontdekten wy
een onbekend land. Wy bcllooteu 'er op aan te 'louden,
daar hard brood te bakkcn, en ten dim einde een baai op
te zoeken. Wy vonden ze, en zeilden 'er gelukkig in.
Ann land geitapt , bleeven wy daar tot• den eerflen van
Augustus, ons van hard brood en water voorziende, waar
op wy de reis voortzetten. Dit Eiland lag op acht- en
twintig graadcn , en heette Usmaisky.
Tien dagen, na ons vertrek, zagen ivy weder land, ea
bcvonden ons , naar gisfing, op vier- en twintig graaden ,
dit kon gevolglyk Been ander weezen , dan het Eiland
Formola. Dock ter oorzaake van flilte, konden wy bet
niet bereiken. dan na drie dagen, wanneer de Broom ons
fled; hielp. Wy wierpen het anker op veertig vademen,
en zetten een iloep met tnaufchap uit na 't land. Deezen
keerden weder, met berigt , dat de Inwoonders op hun
-cfchooten hidden. Wy oordeelden bet te gevaarlyk bier
te iancien.
Twee dagen Zuid-Oost ongeflevend hebbende, bereikten wy den- bock van een Eiland weiks Inwoonders ,
twee Canoes ons te gemoet gezonden hebbende, ons eerie
kicine baai nanweezen, waar wy water konden haalen. Wy
voorzagen 'er ons van, en kwamen weder in ons fchip.
's Andel-en daags lieten wy weder verfcheide lieden aan
gaan, om water: dock drie hunner, zich met baaden in
cute
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eene kleine4viefwillende verlustigen, werden door eene
grootmentAte Eilanders oniringd en neergefabeld. Tergond-Ueeden wy drie- en dertig man, wel gewapend , aan
land zetten, om .de wooningen dier barbaaren te verdeln., Met een bende-tusfchen
drie- en vier duizend
-mune wyze gewapend, wilden zy zich tegen ons aanch hun aantal fchrikte ons niet af. Vervuld met
wraak te neemen, toogen wy recht op him
n eerst. Wy hadden drie platons gevormd.
1k Haden myne maatregels wel genomen hebbende, liet ik vuur geeven: de twee andere deeden desgelyks.
De Eitandes ziende, dat wy met zo veel voordeels op hun
losbrandden, en dat al bet verlies aan hunue zyde wits,
zogten de veiligheid in de vlugt. Wy volgden ze tot aan
hunne wooningen , die orntrent duizend in getal waren
wy ftaken ze in brand , en keerden als overwinnaars te
rug.
't Was niet veilig longer op deeze kust te vertoeven.
Wy vertrokken den -twintigtten van Augustus, boegfeeren,
de; gaarne hadden wy de Manilie Eilanden bereikt ; doch.
de Zuidooste tegenwind dreef ons, met zo veel gewelds,
te rugge, dat wy vreesden aan de kust F .efmeeten te zullen werden , waar om wy Noordwaards 's Volgender' daags zetten wy West aan, en zes dagen looter
ontdekten wy het Vasteland, en zeilden 't zelve tangs tot
Tschuitchina , eene Chineelche plaats. Hier hielden wy ons
vyf dagen op om Water in te. neemen, kreegen een
Loots, die ons den zes- en twintigtten September te Ma.
cao bragt,
Schoon wy fchaars van leevensmiddelen voorzien waren,
is 'er niemand van ons op reis geflorven, en wy hadden
flegts twee zieken. Te Macao werden wy wel ontvangen. Onze twee kranken werden , met de Vrouwen , in
draagftoelen , no ons verblyf gehragt. Ons Opperhoofd
badt gewild dat wy ons te Macao voor Hongaaren zouden uitgeeven : dewyl men 'er geen Perfoonen van de
Griekfche Kerk duldde.
Wy zouden bier, daar onze Scheepstocht eindiat , ook
ons verhaal eincligen : indien de vertellingen op Batavia,
wegens deeze Reis, verfpreid , daar en elders niet als waarheden aangenomen waren. Men heeft , naamlyk, voorgegeeven , dot de Prins van Brunswyk onder onze Tochtgenooten geweest hebbe , te fiziacao gettorven , en in
bet Klooster der Franciscaanen begraaven is ; dat de KaY1. REEL. MENGELW. NO. 5.
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Tochtgepitein van hartzeer flied, en dat het 40ofd
nooten aan eene beroerte overleedt. "Net is eene tostlyke
valschheid : want al de waereld
dat Prins JOAN,
of TAN DE VI , van Britnswyk-Bestern , in den jaare
1\4DCCLXIV,op het Kasteel Schlusfelbourg,vyf- en twi
tig jaaren end zynde , zyn leeven ongelukkig ee.
heeft; in den jaare MDCCXLI ontthroond
dienstmaagd van TSCHURIM is te Macao geft
ftaatfy by de Franciscaanen begraaven: 11
kleeren laaten aantrekken, onder voorwen t niet
vry lIondt ongctrouwde Vrouwen van daar tea Frankryk
over te voeren, TSCHURIM is den eigen dag als deeze
overleden, en aan den oever begraaven. De Baron, wel
verre van aan een beroerte overleeden te zyn, flrekte ten
trooster aan de Weduwe van TSCHURIM , met welke by
naa Frankryk is overgeftoken waar by eene belooning
van duizend Spaanfche Pistoolen ontvangen heeft voor zyne ontdekkingen , en zyn dagverhaal. Nooit zyn
wy in America geweest. Onze reis heeft niet langer dan
twee maanden geduurd, als wy den tyd tot ververfching
noodig, en de toevallige vertraagingen van alles, aftrekken,
California ligt te verre van Kamtfchatka, en een Rus is
nooit derwaards gevaaren. Hadt de Baron ons derwaards
willen brengen , wy zouden niet bewilligd hebben, Op
't Eiland Kurili, waar een Onderfluurman , en een Kamtfchatdaler ons verliet, begon men reeds eene zamenzwee.
ring tegen hem te fmeeden,uit hoofde van zyn flegt Charafter ; dock deeze is nooit tot rypheid gekomen. De
Baron was overhocp geraakt met den Majoor WIMWE
deeze laatfle was , nevens hem , na Kamtfchatkrt gezonden; en heeft my gezegd, dat de gewaande /Baron geenzins de man was, dien by voorgaf te zyn;" maar alleen
een Capitein der Husfaaren, eertyds Krygsgevangen te
Cafan, die te Petersburg gekomen, daar zo veel kwaads
brouwde, dat by na Kamtfchatka in hallingfcliap gezon,
den werd, en den Majoor in zyn ongeluk inwikkelde.
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en verreheidenheid is alleen de gave der Na,
E enheid
tuur. - De proeven der kunst , om haar na te boot-

Zen zyn dan voirnaakt, wanneer zy ons, uit duizend fehynbaar
weleen geheel uirle yeren, aan
contrasteerende dingen
ke
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ke men de *gave fehoonheid en nuttigheid niet ontzeggen
kan; ',mar die volkomenheid is nog niet zo verre bereikt, dat
wy gevaar lopen, als een verk der Natuur,, te bewonderen
iets, waarvan zy nimmer de ontniddelvke oorzaak geweest is.
Zien wy, derhalven, do wydfle aflianden ongemerkt
zanien vloeien;
hooren w y de harmonifche inem
fmelting van con- en disfonanten ; dat wy dan vryelyk nederknielen; dat wy eerbiedvol uitroepen : „ hier is Natuur!"
Want wy beVouwen een gedeolte der grote werken van die
verhevene MeNes.
Zeker is het , dat , algemeen gefproken, alle menfchelyke
ligchamen gevormd zyn naar eenen bepaaldcn leest ; zodanig
dat men alle de verichillen ,die zich in derzelver hoegrootheid
opdoen , kan aanmerken als fchaaringcn en clasfificatien van
eene en dezelve algemeene lengte, welk zich in het cone lig-.
ehaam meer , en in het andere minder, ontwikkelt.
Daar is ongetwyfeld eene zekere maat , een vaste omtrek,
binnen welken zich alle Iengten der ligchamen laten
ten en bepalen ; en Welke niet kan worden te buiten gegaan,
zonder dat 'er een wangedrocht uit ontila ; aan de eene zyde
in het dwergje, van den anderen kant in den reus, genoeg
kenbaar. En ik ben geneigd om te denken , dat mooglyk het
verfchil der hoegrootheid , in de menfchelyke ligchamen, meer
zy toe te fchryven aan toevallige oorzaken , die altyd b'epaald
blyven by het climaat,
het voedzel,— de voortteling,
— de dracht,
hemelligchamen en verhevelingen,
enz.
dan wel aan de natuur en hct Stamen van ieder
byzonder ligchaam zelve (*).
Met dit alles verdient het onze opmerking, en het is, misfchien , niet bedaard genoeg van velen overwogen; dat de
kring der ligehaamslengten, zonder in de uiterlien te vervallen, vry ruim is , en wel zo ruim, als misfehie.n naar evenredigheid , in geen ander groeiend deel der aarcifehe
'
wezens
kan getoond worden.
Want, daar men Menfehen aantreft van vier tot zeven voeten lang, !evert ons de Natutir eon
verfchil van meer dan 3o zichtbare verfeheidenheclen ; zonder
dat men zeggen kan , dat de Vrouw, van vier voeten, order
het gedrang der dwergen , of der Liliputters van Swift vervalt; zo mm als de Man van zeven voeten gevaar loopt , van
zich aan den hoed der reuzen het oog to kwetzen.
.1a, het zyn alle deze zachte overgangen , welke ons , ten
aanzien der afgelegenfle grenzen, een zoort van Contrast nitleveren , dat te merkwaardiger is , daar wy zelven 'er de
hoofdflof toe aanbrengen ; en hetzelve in de daad medewerkt,
tot
(') Men denke Herby aan de berflelling van volmaaktcr, rchoon

pfiLs dezeifile , ligcharnco by de verry4cnis.
P
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tot de zinnelyke Ichoonheid en betreklylie volm7aktheid des
Menschlvken Geflachts.
In eene volkryke Stad , welke flechts tien velfirekte afvnykinf.3;en van ligchamen opgeeft , zal men raauwivks twintig
Alenfehen vinden, die, naauwkeurig gemeten , zullen kunnen
gezegd worden, _mist even lang te zyn. — Daar zyn Stez
den en Streeken in ons kleine Vaderiand , die, gelyk de Heer
van Berkhey,, en anderen , aangemerkt hebben • langer, en anderen die korter flaturen vorrnen. — 'Er is een zeker
jets , 't geen ik Volks-gro. otte noem , en volg 's bet welke 9
algemeen gerekend, de eene Natie kloeker van ligehaam valt
dan de anciere. --r• En het is mooglyk een algemeene regel der Natuur in de voortbrenging van bet Menschdom, dat
de Vrouwen kleiner zvn dan de Mans.
Byaldien men ook . toeflaat , dat Merin iets . heerscht , het
Welk zo algemeen is in alle de mindere foorten van SchepzeIon op de aarde , en het geen zelfs Pfychologicê van het ryk
der Gcesten Diet kan ontkend worden,
blyft het echter
zeker, dat de wet der eenheid en verieheidenheid, op eene
hyzonder in het ooglopende wyzc, is in acht genomen omtrent
de menfchelyke ligchamen 9 en dat doze fchikking, belchouwd
als het uitwerkzel cener Scheppende Wvsheid, gegrond moet
zyn op re dentin , die dezelve zeer belangryk maken in den
keten der Natuure ; en welker nalporing van geene ydelheid
of lichtvaardigheid kan worden verklaagd. ---r- Het is wel
Diet . waarfchynlyk , dat het menschlyk vernuft zich dermate
zal kunnen verfynen , dat het zoude kunnen inflaan, en verantwoorden, voor alio de byzondere nuttigheden der verfcheidene
beftemming van ieder individueel ligchaam , of ligehaamslengte. Doch het zoude kunnen gebeuren , dat men cenige aanmerkingen in het midden bragt , welker beichouwing diende,
om ons eenige flauwe fchemeringen to doen ontwaren van
dat lieht der wysheid , het gun zich ten toon fpreicit, in de
zo menigvulciig verichillende atincting der menichelyke ligchamen ; vooral, wanneer men de wydrie afRanden met elkander
gcliefde te yergelyken. ---. Ik zal nog het eene en andere
zeggcn, dat aanleiding geven kan tot een gczetter ondcrzock
van dit wetenswaarciig fink.
Men heeft het met recht ais cen (poor der Godlvke wysheid
en goedheid aangckondigd , dat het menschlyk aangezicht, —
de fpraaktpon, — d- hancitekening-, en sneer andere byzonderheden, welker onciericheiciing zo noclig is voor de welvaart
van de Burgerlyke en Godsdienflige Maatfchappy , zo veele
verlehillen oplevert als 'er menfehen, belangens en neigingen
zyn, --,., We zyn daarvan , natuurlyker wyze , zo zeer
overreed , dat wy,, tot de nafporing van doze byzonderhecien,
ooze cerfte toevlucht nemen , zo cir a het op de onderkenning
van peribnen aankornt. --,„,.. En bet is de hoegrootheid der
hg,
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1:10chamen z l ye, die ons daarin rneermalen beholpzaam is ; of
die zelfs, geheel en al, het gebrek van opmerking der andcre
verfehillen vergoedt. Het aangezicht, de fpraak, de gang en
de meeste gevallen , wien
tonen ons gewislyk,
b onding,
cloh ook dan zelfs komt de ligwy voor hebben
chaarnslengte , als een hulpmiddel, als een ophelderend glas,
En, wanneer wy, voor eerie pool ,— of voor
daarby.
altyd, — onze toevlucht tot de eerften niet nemen kunnen
blyft 'er niets anders over , dan zieh te bedienen van doze that; welke, hoewel Zwakker op zieh zelve, echter den grond
kan leggen tot ontdekkingen , die Men, zonder dezelve , waarfchynlyk niet zoude gedaari hebben.
Stel u iemand voor, dien gy van achter ziet, — die zieh
wiens postuur niet fpreekende is ,
niet beweegt ,
Phyfiognomie door de langdorigheid des tyds, of door de
verwoestingen der rampfpoeden , u vreemd geworden is :
maar let op zyne ligehaarnslengte!
Merin& u dat deze of die van owe bekenden eertyds daardoot geearaderizeerd
werdt: — en gy zult de eerfie flralen van herkenning zien
verdere oplettenheid , ras tot volkornene
aanblikken ; die,
zekerheid zal gbracht zyn. Hy is bet zeker! zult gy
tegen u zelven zeggen , en de uitkomst zal uw oordeel Wettigen.
Floe menigmaal heeft men iemaiid , aan wiens togenWoordigheid zeer veel gelegen was, enkel aan zyne lengte of kortheid
gekend; Wanneer de duisternis alle andere hulpmiddelen onbruikbaar maakte; zo dat , al hadden zieh alle de Lavattrianen, en alle de Postuurmeesters der agttiende Eeuw, op weg
begeven, om hem uit te zoeken ; de uitkomst uul en van gene waarde zoo gewecst zyn ! — Hoe menige Scherprechter heeft daar door werk gekregen! — en hoe vele eerlyke
en brave lieden zyn door dit thiddel voor openbare fchande
bewaard gebleven
Zou burner de masquerade voor Myn Heer Fops zo ryk eche
bron van fortuin geweest zyn, hadt niet zyne ryzige ligchaarnsleest hem kenbaar gemaakt aan het verlievend'oog van Madame
Loddy ; en by daardoor gelegenheid gevonden tot eerie gemeenZaantheid , die het ongemasqueerd bal in geenc Republiek ver_
oorloven zoo ? En wat boezemde aan Mcvrouw Luet de
heilzaamfte Soupcons omtrent Karen man in, dan dat Lange magere postuur , bet gees zy voor cenige dagen zag uirfieken
buven een troop van Marionettes, zonder dat Myn Heer Geit
daar iets te IchafFen hadt ?
Neem nu alle verfehil van de lengte der ligcharnen Weg!
iverbeeld u die alien even .hoog opgerezen!
dan is al dit
voordeel ook weg ; dan wordt een der bestondericheidende
keninerken vernietigd, en met het zelve het zinnelyk onder
P3
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feheid tusfehen deugd en ondeugd; wysheid en gekheid
veel vcrmindert, tot merklyk nadeel voor de waereld.
En wat zou verder het gevolg zyn'•
niets minder dan
lehoonheid! — De gantfehe waereld, en onze aarde
met alien haren inhouci, in 't byzonder, is niet anders dan Ben
geheel in den vollten zin ; — een geheel, het geen gevormd
mi■ rdt door de ineenfmelting van ontelbare clasfen van fehepzelen, en in iecler elasre wederom van verichillende individues.
Van hier iu dit geheel wyziging tot hogo of lager rang :
— van hier verband tusichen den zandkorvel en den verhevenften der Engelen! — Was 'er geene verfeheidenheid van
vvezens, daar zou geen opklimming, geene daling, maar de
walglykfte eenvormigheid in den keten des gefehapendoms
heerrchen; — en waren 'cr wederom geene onderfeheidene
wyzigingen der individucs in iedere clasfe, de fehakel, die zy
turmaakten, zoude lomp, kunstloos, en onbevallig zyn.
Even zo daalt de fehepping van bet verhevenst gewrocht tot
haar geringfle voortbrengzel weder, gelyk een beekje, dat tusfchen kreukclende boorden van den zakkenden berg afrolt ; niet
alleen geduurig eene nieuwe lage van bedding vormt; maar met
hare golfjes ook de geeffende bedding ongemerkt doet afglyen ,
en , nergens, eenig kenlyk voetfpoor van hare , helling naar het
middenpunt indrukt. Kuniteloos vallen zelfs de waterdroppen
in allerleie grootte, daar henen. — De verachtlie keizels
liggcn in den boezem des bergs gevonnd; groten . , kleinen, en
zocianigen , die de veroorzaakte gaping aanvullen. — Het
flatige dennenbosch vertoont , met deszelfs kruinen, eene ontegelmatige vlakte, die, gelyk de beheide vlakten en rusteloozc zeegolven, diepten en hoogten afwisfelt. In zulk een zamenftel van verfcheidenheden , zich het mensehdom , bet edelfle
deel der aardfche fehepping , voor te flel/en , als eenvormig
flair het ligehaarn zonder eenige de minfte fehakeering, of
opklimming ; welk eene walglyke, en voor den Heer der Natuur vernederende , gedachte levert dit Hoe vervelend zal ons zulk een toneel worden! — Hoe veel beter
voldoet de duizendvouwige verfeheidenheid der ligehaamsvorm'ng , zo in lengte , als in dikte, in gefialte , enz. aan ons
borehouwend oog , aan onze zmnelyke vergenoeging ; dan ,
wanneer mile de rgehamen der
angflig als naar een
datdat de Godheid , met eermDdel xvaren afgemeten ; of
hied gezegd, gelyk cen leerjongen , die origineelen copieert ,
— en die Met durft , de minfte afwyking , ten voordele
van de tekening, te onclerftaan, — van Adam of tot heden
toe,—eene lengte gegeven hadt aan de ontwikkelde vrucht,
die by zo kunftig in hare eerfie kiemptje vormde !
Wanneer vvy het oog vesngen op de ontelbare menigte van
beftemmingen der menfehen op doze aarde, waarvan elk moet
medewerken tot bereiking van het beste einde voor hun ge.
ilacht;
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afar ; wanneer wy befehouWen alle die oefeningen ,
handwerken , en bemoeijingen welke ieder in zynen kring
opzettelyk bezig houcien; — en wanneer daarmede vergeleken wordt de tegenwoordige inrichting der onderfcheidene ligchaamslengten, — dan zullen wy nieuwe redenen vinden,
om dezelve goed te keuren , niet alleen; maar ook te bewonderen als een gewrocht van die wysheid en goedheid, die zelfs
in de geringfle byzonderheden f1of tot werken vondt; en Welke
na to 1poren 4zo nuttig is voor denkende Wezens. — Waren alle ligehatren even lang; 't zy in hoger of in lager geflalte ; — tot hoe vele dingen zou de mensch ongefchikter
worden ! — Hoe menigmaal zou by zich buiten flaat vinden aan ;yne behoeften of neigingen te voldoen ! En
hoe eenzelvig zouden veelal de bezigheden van het algemeen
menschdom zyn !
Wat aanbelangt de verfchillende volkslengten , en de betrek•
lyke kortheid des Vrouwelyken geflachts ; — het is zeer waar.
fchynlyk , dat wy niet alle de gronden kennen, waarop dezelve
rusten, noch alle de einden waartoe zy nuttig en nodig wa.
ren ; — dan , laten wy alleen dit aanmerken, dat de Natuur eene wyze moecler , eene zuinige en weldadige huishouddat zy alles befluurt naar zynen aart, en naar
fter is;
hare uitkomflen. Indicn b. v. de Oosterlingen, over
het algemeen genomen, niet zo ryzig vallen dan de Noordlyker
volken, zou dit geene voorzorg der Natuure konnen zyn, die
fterker voorttelen ; — minderen voorraad van groeizame en
voedende aardvruchten inzatnelen; en ;ongelegener woven ter
bekoming van buitenlandfchen toevoer der levensmiddelen door
den Koophandel?
De Vrouwen zyn, vry algemeen, korter dan de Mans; maar
is de groter maat van aandoenlykheid, en de vroegere neiging
tot gezelligheid , daar van- niet eene voorname oorzaak?
Moesten zy niet een fyner zamenfiel van zenuwen en gebeente
hebben ? — Vorderde de bevalligheid , de ondergefehiktheid aan het vaster geflachte, niet eenen kleineren vorm?--.
Maakte die de Ichone Sexe niet gefchikter tot hare beflemming voor 't menichelyk geflacht
Vermenigvuldigt
zich dezelve , tot aan de 20 Jaren, niet fterker dan het man_
lyk ob. ? En zyn deze alien geene roepflemmen van de
wysheid en goedheid der Natuure, die door alle hare wetken, orde verband , et enwicht , en nauwkeurigheid , zo
prachtig als verbeven , geftroold , en ten tuon gefpreid heeft ?
0 ......
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EEL A M 0

(Naar het Fransch.)
Vebus had zyne flraalen dit halfrond onttrokken, en andere
Volken waren met zyn koesterend Licht begunlligd.
Lucina , zyne Zuster, omringd door fchittdrende Idemellichten,
verving zyne plaats, en Hoeg,met haar helder gelaat , de ftervelingen, die in een diepen flaap bedolven waren, gade.
lyk Celamon, gedwongen om by zyne kudde te waaken , welke by op den dag, wegens de brandende hitte der zomne, niet
had laaten weiden , was neergehukt op het malfche Bras, leunende op den !lam van een ouden boom , vestigde hy het oog
op den ffillen loop der Hernellichten ; maar werd 'er niet byzonder door aangedaan. De natuur heeft op ons gemoed niet altyd dezelfde kracht; onze Geest is zomtyds omringd door
hinderpaalen, die denzelven niet toelaaten altyd door te dringen , in die fchoonheden, welke zo bewonderenswaardig zyn.
In zulk een droevig oogenblik be y ond zich Celamon, hy was
ongevoelig voor alle de Cchoonheden der natuure. Hem komt
de noodlottige gcdachte in den zin, om zyne kudde en
zyn klein landgoed te verkoopen; ten einde zich in de Stad
ter woonplaatze neer te zetten. Daar, (zegt hy,) zal ik niet
gedwongen zyn, oni den ganfchen nacht te waaken, blootgefield aan duizende gevaaren ; durvende myn oog niet luiken,
als inoetende ztonder ophouden toezien, dat Been wreede wolf
een myner dierbaare Schaapen roove. Zal ik daar niet be_
terop het zachte dons liggen, en my, naar mynen zin, even
als alle de andere menichen, door den flaap verkwikken ?
Ja! het befluit is genomen , ik gaa, en wil eindeiyk eens
gelukkig leeven.
Dus fprak by, en zette zich in de naby gelegen Stad ter
wooning neer Geduurende eenigen tyd, vond by genoegen
in deeze nicuwe leevenswyze, de nieuwheid der Voorvverpen , en gebrck aan ondervinding, begunftigde de fehyn-genoeglykheden die hem omringden.----- Arnie Celamon! hy
was nog heden niet gelukkig geweest , maar hoopte het morgen te zyn. Die dag van morgen was altyd, als de anderen,
een dag! doorgebragt in verlangen, hoopen , en zich fonityds
eens te verblyden. Doch waar over ? De vermaaken zyn niets,
wanneer men dezelve al te naby beichouwt ; en rasch zal
hy ondervinden , dat zorgg en kommer nicer heerichen in het
gewoel der Waereld , dan in de eenzaamheid. Altyd Moetcnde leeven met vyanden , zo wel van waarheid als van
deugd en zedigheid. Altyd bedroogen, en te leer gefleld
Wordendc, zelfs door hun, die men meent zyne allerbeste Wienden

CELAMON.
den te zyn; leevende ;midden in den ongefchikt gewoel ,
verward in eene verzameling van alle roorten van ondeug_
den, zal ,Celamon wel dra naar zvn voorig leceen wecierha4ken.
Op zekeren dag, door diepe gepeinzen geflingerd , komt by
toevallig aan den kant ' van zyne oude hut wandelen. Hy
doorkruist, met vreugde , de vlakten en heuvels die hem zo
bekend waxen. Vermoeid en geheel in 't zweet, bemerkt hy eenen oudeh en fchaduwryken eik , die een heekje
overfchaduwde, hot welk al ruitchende deszelfs worrels. befpoelde. De frisfche koelheid der plaatze, en 't aangenaam
gemurmel des waters, nodigt hem ter ruste. Hy zet zich
neer; en, alle de plaatzeni,van rondsom befehouwende, roept
by uit: Liellyke grotten ! zoete fireeken! hoe heb ik u kunnen
verlaaten, ter najaaginge van een geluk , dat niet dan eenen
bedriegelyken fchyn heeft ! Helaas ! waar is die tyd been ge_
vloogen , toen ik, niet ontrust door eenigen kommer, myne
kudde aan de helling van gindfchen heuvcl genoeglyk zag
weiden! Nu eens bragt ik een afgedwaald Schaap, vol van
vreugde , te rug. Dan eens beval ik myne bloode kudde der
trouwheid van mynen hond aan; en fmaakte, op deeze groene zooden , de zoetigheden van den verkwikkenden 1laap. Op
een anderen tyd paarde ik myne Rem met die tier bosehbe,
woonders; deeze ftreeken baauwden den toon myner Item , en
het gezang der vlugge orgelkeelen , na. De ganfchc natuur
fcheen, rondom my, alle haare kostelykfie gefebenken faamgepaard te hebben. Maar was 1k, die 'er geen rechte waarde
op wilt te fiellen, dezelve wel waardig? lk, arme flerveling !
ik heb het Geluk verlaaten , om 'er een Ichim en fchaduw
van na te volgen ..... Dan zou de natuur my nog weder
in deeze aangenaame Landsdouwen willen aanneemen? u Ja!
zonder twyffel , en my dunkt ik zie aan haar vrolyk en b!y
gelaat , dat zy my fchynt te nodigen om weder bezit van
deeze dreeven te neemen. Het is nu, dat ik zie, hoe ik van
de onflerfelyke Goden geliefd ben! Ja!. zy hebben my um geene andere reden het gewoel der waereld leeren kennel, ,
dan om my des te lcvendiger al de waarde van bet genoeglyk
buitenleven te doen gevoelen. Dus gefproken hebbende ,
kocht hy wederom eerie kudde van het weinige goed , dat
hem nog overbleef; en fleet, met genoeglykheid, zyne dagcn
in deze lieflyke eenzaamheid ; welker waarde by niet gekend
had , voor en al eer by eenigen tyd van dezelve was beroufd
pewees t.
A.
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IETS VIT DE LEVENSBESCHRYVING VAN MIN ' NEEF WILLEM.

e overledene was omtrent agttien Jaaren , toen by verliefdt
D op
eene jonge Schoone. — In weerwil van al zyne
Wysbegeerte, gevoelde hy zyne menschheid. Zyn onedeminnaar
was een minnaar naar den tegenwoordigen fmaak ; doch de
ziel van bet meisje was te edel , om den hedendaagleben
minnaar den voorrang te geven. Myn neef Willem zegepraalde. —Ik zal , zeide by , een zegeteken voor deze overwinninge oprigten ! Toen fehreef by, (ik heb het
handfarift nog )

Historia Anoris , fine complimentibus g
in ufum Batavorum confcripta.
Wanneer de geduurige ongefladigheid ophoudt , is de wae.
reld geen waereld meer. Ondanks de tecierfte liefde, — in
weerwil van bet toegevencifte vertrouwen , — ten fpyt van
het lagchendfle vooruitzigt,
verliet Emilia, — zoo was
de naam van bet meisje ,
myn' Willem , en ging met
haaren andcren minnaar voort.
„ Hemel! is bet mogelyk ! en reboot by zich niet dood ? — of ging by nict
dagelyks , in het bosch , zyne ongelukkige Iiefde bewee„ nen tot de droefheid hem in bet graf flortte ?”
Verfchoon my, Mevrouw ! niets van dat alles ! Myn neef
was een Minnaar , doch ook een Wysgeer! 't Is waar : by
bath Werther gelezen ! maar by heeft my dfkwyls verzekerd,
dat die lezing flegts een' oogenbliklyken indruk op hem gemaakt hadt. Werther is een gek! zeide by; en zy, die hem,
in goeden ernst , beklaagcn , zyn ook gek Ik heb bet onderfeheid leeren kennen , tusichen waare — en ingebeelde rampen : het ongeluk van Werther was flegts een ingebeelde ramp.
Dat ons hart fpreeke: maarl dat de rede nimmer flaape !
Vry flyf !" Zo . flyf niet : myn lieve Jotter ! waarlyk !
zulk foort van minnaars verdient de voorkeur niet ! Hunne
Iiefde is een zcdelyke ziekte, the de ziel ontzenuwt,
en dos voor de oogmerken der Namur hinderlyk is. Wat is
toch dat enkel benzinnen van de ziel ? Een harsrenfchim! —
en alie de vertellingen van die liefkiegevalletjes zyn romans ,
voor een foort van wezens ,
zo al geen Engelen ,
ten minflen tusfchen ons en de Engelen geplaatst ! —
Dat de flerveling — de mensch , deugdzaam zy! — maar !
dat hy mensch blyve! 't zou , voor een Haas , cone vergecffche
zyn een Leeuw te willen warden!
Alp] meisje heeft my verlaaten! het Imert my ! zeide de
go
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Maar verdient zy, zeide de wysgeerige

Willem , uwe gevoeligheid? Willem berninde als mensch : hy.

waardeerde de edele hoedanigheden der ziele doch
by was nimmer van geveelen dat het Lighaam te vergeefsch
geCchaapen was.
Emilia is my ontrouw geworden , zeide Willem; — nu
zai ik Cecilia beminnen Hy berninde haar ; — en was gelukkig! Juist op den zelfden dag, dat by zich, voor ecuwig, met Cecilia zou verhonden hebben, rukte een hartvang
Cecilia uit het leeven. Zy is dood ! zeide Zy is
dood! Zyne geheele ziel deedt dezen uitroep. — Maar!
ging Willem in het graf zyner afgeftorvene bruid, om zich
laaten begraaven? Neen!
bleef eett
met haar
Wysgeer, trrwyl zyn hart fehreide!
doch by bled
Willem was meermaalen ongelukkig ;
g en Wysgeer.
B.
N ABER I G T E N.
Men verwagte in het naast volgend Stukje , een Wederant.
woord van den Heer j. P. MICHELL aan den Heere A. YPEY.
Wy zyn de Haagfche Dame zeer verpligt voor den, In
haaren fmaak, misfchien, regt potzigen Brief, en hoopen, in 't
vetvolg, zorge te draagen baar Ed. niet weer te ontrusten.
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MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,KONS TEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

DE OORZAAKEN DER HEDENDAAGSCHE
TWYFELAARY EN ONGELOOVIGHEID.

ONDERZOEK NA

(Uit het Engelsch.)

dogeens verflandigen Opmerkers doen zich de
A a"menfchelyke
zaaken op in eenen flaat van geduurige
omwenteling. Zeden , Gewoonten , Befpiegelende Stelzels en Gevoelens, zyn onderworpen aan beilendige veranderingen , in zo verre ,dat wy, na eene oppervlakkige
befchouwing, veelligt zouden twyfelen , of Menfchen, in
onderfcheide Eeuwen leevende, desgelyks Beene erichillende Natuur omdroegen. De Gelaatstrekken onderfcheiden den eenen Mensch niet fierker van den anderen , dan
deeze verfchillendheden de Tydperken merktekenen.
In ieder Eeuw ontdekken wy eene heerfchende Deugd,
of Ondeugd , die boven de rest uitfleekt.
Geleerdheid , Kunde en Befchaafdheid , zyn de edele
Voortbrengzels der tegenwoordige Eeuwe; doch met deeze
is het Ongeloof meer en weer te voorfchyn gekomen, en
heeft , door zyn weeligen groei , veele andere heerlyke
Vrugten bedorven.
Aan weike Oorzaaken deeze zonderlinge vereeniging van
Geleerdheid en Ongeloof, van Kunde en Twyfelaary, is
toe te fchryven ; en hoe men redo van dit vreernd verfchynzel kan geeven , is het onderwerp deezes Onderzoeks.
Geleerdheid en Weelde molten wy aanmerken , doen
doorgaans , hand aan hand , de intreede in een Land , en
gaan met elkander op een gelyken tred voort. De vrede
en gerustheid, die tyd voor de eene verfchaffen , verleenen ook middelen aan de ander. Te deezer oorzaake
zyn de verlichtfie Eeuwen dikwyls meest overgegeeven
flan Vermaak en Zinnelyke genietingen: en eene overheerfchende neiging tot dezelve is gelieel onbefiaanbaar met
zugt voor den Godsdienst. Deeze zo verfchillende beginzels kunnen in een en het zelfde hart niet huisvesten. Ean
V> DEEL. MENGELW. NO. 6.
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Een Mensch moet, om vry en onbedwongen voldoening
nei,ingen
te fchenken , en zynen Welaan zyne dierlyke
b
lust op te volgen, alle de wederhoudingen van den Godsdienst afwerpcn. Het Gcloof in eene byzondere Voorzienigheid , in de Onflerilykheid der Ziele , in toekomaige Belooningen en Stratfen , legt een bedwang op alle zyne
bedryven , en verbittert fleeds de vermaaken ter Ondeugd
dour de knaagingen van naberouw. Reikhalzende om zich
te onttlaan van deeze ontrustende bevattingen , zet hy 'er
zich toe om ze te beftryden met al bet Vernuft, met al de
Geleerdheid , welke hy bezit; en geene groote maate van
een dier beiden heeft hy noodig: niets valt gemaklyker,
dan iemand , die reeds genegen is om te gelooven , te
overtuigen; en de zwakheid der Rede wordt ryklyk vergoedt door de fterkte der Begeerte. Godsdienst, met alle
deszelfs vteeze en verfchrikkingen, wykt voor 't Ongeloof : en het rechtmaatig dugten, voor de eerstgemelden,
wordt vervangen door de bedriegende gerustftellingen van
't laatfle. In deezer voege zyn , door tusfchenkomst van
drift , Kunde en Ongeloof menigmaal vereenigd.
Men wagtte zich, nogthans, de hier aangeweeze Oorzaak, als algemeen , aan te merken. Veele gellaage Vyanden van het Christendom waren Menfchen van een welgeftelden inborst, en onberispelyk van zeden. Op de zodanigen heeft de bovengemelde Oorzaak niet kunnen werken.
Wy rnoeten , derhalven , na eene andere omzien, die hun
aanzette, om zich te kanten tegen eene Leer, zo bevorderlyk voor de zaak der Deugd, zo gefchikt om rust en
vrede onder het Menschdom te doen bloeijen.
Een moedige Geest, en groote Bekwaamheden ,vindt men
doorgaans gepaard. Eerzugt, van Vernuft ontbloot , is fchielyk uitgedoofd ; en het fchitterendlle Vernuft, door Eerzugt niet geprikkeld , wordt welhaast werkloos. Deeze
Geestgefteltenis, behoorlAt geleid en gemaatigd, brengt de
heerlykfle vrugten voort; dock aan zich zelve of aan een
verkeerd befluur overgelaaten , ontflaan 'er de verderflykfte
gevolgen uit. De Held, daar door misleid, verwoest geheele Landen, en offert de Volken op aan zyne toomlooze
heerschzugt ! Wat wonder, overzulks , indien de Wysgeer zich medc daar door laat vervoeren, dat een Drift,
die zo menigmaal de Regten en Vryheden des Menschdoms
heeft orn aeleerd, ook nadeeliga wordt voor de Waarheid !
DezelfdebDrift, fchoon gewend na verfchillende voorwerpen , brengt fteeds foortgelyke uitwerkzels voort.
Van
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Van bier hebben veelen, geen kans ziende om hunne bekwaamheden pet glans aan te leggenten voordeele van
die Leerflellingen , welke reeds de hoofCien van veele groote
en braave Mannen hebben bezig gebouden, zich vyandcu
van het Christendom betoond , en beflooten een Leerilelzel
aan te vallen ,'t welk zy met geen helklinkcnden roem wisten te verdeedigen. In deeze pooging heeft fchranderheid
van redenkaVeling en bovennatuurCundige fcherpzinnigheid
bun een ruim veld geopend , en zich ten meesten voordeele vertoond. Deeze zyn, in de daad, de hoedanigheden , waar door een Schryver grooten kans ftaat om zich
te onderfcheiden , en naam te maaken by bet Menschdom ,
altoos op nieuwiglieden gefteld, en genegen om valschheid
zelfs te bewonderen, wanneer ze hekleed is met glimpig
Aan de zugt tot roem , zyn
vernis van Geestigheid.
wy waarfchynlyk veele van de lofwaardigfte voortbrengzels
tot verdeediging der Waarheid verfchuldigd, en wy mogen
aan dit .zelfde beginzel de veragtlykfle, voor de Leugen pleitende , toefchryven.
Ten anderen, Mannen van Geleerdheid, en aan Befpiegeling overgegeeven , vertrouwen doorgaans zeer veel op
hunne Rede. Trotsheideen gebrek , waar van weinigen
vry zyn, is altoos gerced om zeer veel te [teller] in 't geen
zy agt als iets uitutuntencis te bezitten. Bekwaambeden
van Lichaam of Geest, Natnurlyke of Verkreegene , baaren doorgaans Zelfliefde , en een Mensch agt zichzelven
meestentyds om 't geen, waar in by meest uttfteekt. De
Dappere verheft zich op zyne Kragt; de Ryke op zynen
Rykdom , en de Man van Geleerdheid fleunt op zyn
Verfland.
Gewoon zich aan 't geleide van 't Verfland te onderwerpen, en na de voorfchriften van 't zelve te luisteren ,
wil by geen flap doen dan op deszelfs geleide. Op 't
zelve alleen fteunende, weigert by zyne toeftemming aan
ales wat het niet bevat : onveraaanbaar en valsch zyn by
hem woorden van een en dezelfde betekenis. Het Christendom wordt verworpen , als behelzende yeele onverklaarbaare Verborgenheden en Leerftellingen , voor 's Nienfchen Rede niet te peilen.
Welke uitwendige blykbaarheden men ten voordeele van den ChristelyAen Godsd east bybrenge, de onwaarfchynlykbeid , nit de Verbor.
genheden ontleend , is by hem genoeg om dezelve op te
weegen.
Aan den anderen kant is by doof voor alle
bewysredenen, ontleend van het Nut of de Noodzaaklykheld
Q2
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heid der Openbaaringe. Hy ziet geene Noodzaaklykheid
voor eene Openbaaring , de Rede dunkt hem genoeg om
de Menfchen te onderwyzen in hunnen Pligt jegens o o
en den Naasten. Zulk een hoog denkbeeld opgemaakt
hebbende van zyne eigene bekwaamheden befchouwt by,
met wederzin , het welgelykend afbeeldzel der Menschlyke Natuur , door Ondeugden misvormd en wanfchaapen
geworden door ongeregelde Driften, in de Heilige Bladeren ten tootle gefteld. Dit kan zyne hoogmoed niet dulden; maar zyne poogingen om den fpiegel , die dit beeld
te rug kaatst , in ftukken te breeken , dienen alleen out
zyne eigene wanftaltigheid te doen toeneemen.
Wy bevinden dan , dat de Uitwerkzels van C.eleerdheid.
en Wysbegeerte verfchillen naar de zielsgefteltenisfen der
geenen , by welken zy huisvesten zy hangen , desgelyks ,
niet weinig of van de maate, in welke de Mensch ze bezit. Een weinig Wysbegeerte (zegt een oordeelkundig
en edel Schryver) maakt . den Mensch tot een Godverzaaker groote vordermgen dezelve bevredigen hem met
den Godsdienst.
Het gemoed te verlieffen boven Vooroordeelen , en de
banden van Gewoonte los te maaken , is de groote zaak
der Wysbegeerte. Haare Kweekelingen warden geleeraard ,
naa elk voorwerp des •geloofs in de balans der Rede en
Ondervinding opgewoogen te hebben , de zulke die te ligt
bevonden worden , te verwerpen. Hier uit volgt , dat
veele algemeen aangenomene Gevoelens , als onaanneemenswaardig , de verwerping ondergaan. Gelukkig , indien
deeze alleen in dat lot deelen , en de beiligile Waarheden
niet in eenen rang met de groffte Dwaalingen gefleld
worden. Wanneer de Menfchen, door het verleenen van
een weinig opmerkings , de geregeldheid en eenpaarigheid
ontdekken , welke in 't Heelal plaats heeft , en de Wetten,
volgens welke de Natuur geregeerd wordt , bemerken zy
de noodzaaklykheid niet van de tusfchenkomst eens hoogeren Weezens. Hier op begint bun Geloof in 't Beftaan
van GoD te wankelen , en de gewigtigfte van alle Waarheden wordt behandeld als een onredelyk Vooroordeel , en
een gevolg van bygeloovige vreeze. Maar wilden zy hunne opmerking verder vestlgen , hunne nafpeuring voortzetten , zy zouden overtuigd worden, dat alle de oorzaaken
tot hier toe ontdekt , van 66ne eerfte Oorzaak afhangen :
en dat deeze geregeldheicl en eenpaarigheid, welke aanleiding
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ding gaf tot hun Ongeloof, ten zekeiften grondflage van
bun Geloof ftrekt,
De gemelde Oorfprongen des Onmeloofs zyn gemeen aan
alle Eeuwen waar in de Weetenfcliappen gekweekt en de
Kennis voortgezet wordt, en toonen ons blykbaar genoeg
op welk eene wyze zy Ongeloof baaren. En , in de daad,
de laatfte kan niet gevonden worden , dan vereenigd met
de twee voorgaande. Geen Land ,dat niet gezegend is met
de eene , kan ooit door de andere lastig gevallen worden.
Waar geen Onderzoek plaats heeft kan geen Twyfeling
ontflaan ; de rust eens eenvoudigen Landmans worth niet
gefloord door moeilyke Twyfelzugt.
Veele jaaren geleden , vergenoegden zich de Ongeloovigen , met het Gezag der Heilige Bladeren in twyfel te
trekken , en derzelver Godlykheid te betwisten ; doch de
laatere Ongeloovigen zyn verfcheide fchreden verder gegaan dan hunne Voorgangers , en, op hun geleide , is het
Ongeloof tot algemeene Twyfelaary overgeflaagen.
Beginzels , waar over niemand in 't minfte kan twyfelen , ja , op welken alien bewys gegrond wordt, heeft men
betwist , en zich van de Rede bediend om haare eigene
grondvesten om verre te flooten. Het getuigenis onzer
zinnen , en het beftaan van voorwerpen buiten ons , fchoon
niet tot bet gebied der Rede behoorende , zyn voor haare
regtbank getrokken , en als bedriegelyk veroordeeld. Het
beftaan der floflyke Wereld niet meet dan een harsfenfchim vindendezyn zy voortgegaan om te onderzoeken,
of ons eigen beflaan niet even zo een harsfenfchim was,
en liebben voorgegeeven dit met onlochenbaare bewyzen
to kunnen ftaaven.
Hemel en Aarde , Lichaam en Geest , zyn voor deeze
overwinnonde Wysgeeren bezweeken ; en niets is 'er overnbleeven dan eene reeks van denkbeelden , in eene eind
rooze opvolging, nit elkander voortvloeijende.
Zodanig een Wysbegeerte is een hoon voor de Zinnen
en de Rede des Menschdoms , en alleen den naam van.
Drogredeukunst waardig. Dat Priesterlyk bedrog , waar
tegen zy uitvaaren , heeft nooit de Geestdryvery,, welke
zy belachen , uitgevonden ; nooit zulke ongerymdbeden
verzwolgen. Laaten wy tragten op te fpeuren de beweegredenen , die bun aangezet , en de kunftenaaryen welke zy
gebruikt hebben , in dit flout beftaan.
Wy zullen terftond ontdekkcn , dat de onvolkomene
kennisfe van 's Alenfchen Ziel , welke wy tot bier toe
0
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hcL-

230

ONDERZOEK NA DE OORZA AKEN

hebben kunnen verkrygen , een der hOofdzuilen is , waar
op dit geheele gebouw Ileunt. Dat niets in de Ziel kan
tegenwoordig zyn dan een denkbeeld dat de Zinnen alken de denkbeelden) iniaaten; dat 'er geen onmiddelyke
gemeenfchap- tusfchen de Ziel en het Voorwerp plaats hebbe ; en , eindelyk , dat alle Kennie of Geloof alleen de
bevatting is van de overeenkomst of fIrydigheid • deezer
denkbeelden is , de Leer der hedendaagfche Wysgeeren.
Maar wat 'er meer noodig tot eta grotidllag te dienen van alle de voorgaande ongerymdheden; indien •niets
anders dan onze eigene denkbeelden bemerkt warden, indien derzelver overeenkomst of thydigheid 'de tenige.voor-,
werpen zyn onzer kundighedem , kunnen wy- voorzeker
geen geloof, 'geene bevatting:liebben , (tail die eigenfle
denkbeelden. Van derzelver beflaan' alleen • eunnert •wy
verzekerd weezen : uitwendige voorwerpen , 'veer io- verre
wy het weeten , kunnen alleen zo veele beelderi zyn , en
de Ziel niets meer dale eene verzameling van denkbeelden.
Algemeene Twyfelaary fchynt , derhalven , de eigenaartige
afflammeling te weezen van 'het tegenwoordig Stelzel, en
de poogingen van verfcheide groote en braave Manners
zyn onwaardig helleed om 't zelve op te bouwen.
Maar dir zal wyders blyken, wanneer wy overweegen ,
dat de Twyfelaars even •eer zich begeerig tooeden in
het eifchen van reden voor elk; GeloofE-fluk„ als , de Wysgeeren zich gereed in het voorgeeven van' dezelve'by te
brengen.
In het poogen , om de Waarheid en den Gedsdienst op
eene onvoegelyke wyze te verdeeditten , hebben zy aan
derzelver vyanden , de eenige aanneemelyke wyze; op welaangevailen kunnen warden, ontdekt,
ke
leder ding, zonder eenig onderfcheid , heeft 'men onderworpen aan - de beflisfingen der Rede , en veele bewyzen
"byeebragt tot bevestiging van 't-geen yea.ar--aän".iiiinmer
iernand , met ernst ,• twyfelde. Peeze
niet
van een gewenscht gevolg geweest , en
en
hebben. alleen gediend
de ongeiteldheid
cm ,• tat , Wellc6r geneezifig4y beftemd waren , te doen toeneemen. Want , fchoon het
blykbaar is, dat alle waarheden met elkander-verbonden
zyn, kan ,,• nogthans , dit verband • niet altoos' door den
Mensch uagefpeurd warden , en 't minst van alien , wanneer deeze Waarheden allerduidelykst zyn. Grondregels ,
of alike Waarheden als haare eigen blykbaarheid met zich
brengen , fchyneu geheel van elkander afgefcheidcn : en
het
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het ontkennen van de eene fink de valschheid van de
andere niet. in. Het moet , derhalven, zeer bezwaarlyk
of lievgr • onmogelyk zyn, deeze Waarheden nit elkander
of te leiden door eene aaneengefchakelde redeneering. Dit
is op de proeve gebleeken : want in alle afgetrokke redenkavelingen van deeze zoort , is de keten , of geheel
gebrooken,. of zeer /os zamengefchakeld. Zulks heeft men
niet onopgemerkt gelaaten, en de Menfchen, een gebrek
in de bewysredenen vindende, hebben de Waarheid, tot
fteunzel van welke zy moesten dienen, in twyfel getrokken. Poogingen, om blykbaare Waarheden te bewyzen,
zullen, dikwyls. fchadelyk , altoos noodloos weezen : indien zy mislukken , vat het Ongeloof terftond post; flaagen ze , zy kunnen geene verandering in 't Geloof des
Menschdoms hervoortbrengen. Waarheden , die door redeneering niet kunnen onderfteund worden , kan men 'er
ook niet door overhoop werpen. Hy, die zich , door het
leezen van CLARKE , of WOLLASTON , onder geen flerher verpligting_ ter Deugd , gebragt vindt , voelt die niet
verminderd als by den Leviathan of de Fabel der Byen
geleezen heeft. Het zelfde. mag . gezegd worden van alle
andere Schriften van deezen aart ; en wy mogen , met
g rond , befluiten , dat de onvolmaaktheid onzer kennisfe
van 's Menfchen Ziel, gepaard met een ongemaatigd gebruik der Rede , twee der hoofdoorzaaken zyn waar nit
de hedendaagfche Twyfelaary den oorfprong ontleent , en
eindelyk tot zulk eene hoogte is . opgeklommen , dat zy
bykans alle andere beginzels van Kundigheid overmeestert.
Maar,, indien de Stelzels van de zogenaamde Verbeteraaren der IVysbegeerte, op TwYfelaary uitloopen, -hebben
de Gevoelens eeniger Hervormeren van onzen Godsdienst
Ongeloof ingevoerd. De Ziel is buiten Chat tot een fterhe kragtbetooning , voor een geruimen tyd., in dezelfde
rigting. Niets geweldigs • kan van langen duur zyn.
Wanfmaak vindende in . eene beflendige herhaaling van 't
zeifde zoekt de ziel na verfcheidenheid , en rust niet
eer zy in een nand gekomen •is , rechtflreeks tegen den
anderen overgefteld. Van hier is ''er filets gemeener,, dart
te zien dat de . Menfchen van het eene in het andere uiterfte loopen: •De Geestdryvery,, die ten tyde . van citomWELL heerschte , veranderde onder de volgende egeering , in Ondeugd en Zedeloosheid : en de vuurige Yver
Herflelleren van onzen Godsdienst is ontaart in di-.!
Koelheid en Onverfchilligliz-id onzer hedendaagfchc Onge-

ONDERZOEK DER TWYFELAARY TN ONGELOOVIGDEID.
loovigen. Vermydende 't geen gevaarlyk fl:heen , zyn wy
in een zeker verderf gevallen : en terwyl wy vreesden,
door Yver tot Bygeloof te zullen overflaan, hebben wy
toegelaaten , dat Gemaatigdheid ons tot Twyfelaary vervoerde.
Dit zyn eenige der Oorzaaken, .die, in eene Eeuw,
waar in Kennis en Geleerdheid bloeuen, tot voedzel
ken van het fchadelyk Onkruid des Ongeloofs. En,
fchoon de gemaakte optelling zeker niet volkomen zy , mogen wy , over 't algemeen, .hefluiten, dat het Ongeloof
ontflaat door het verkeerd toepasfen, of de ontaarting der
beste beginzelen , gevoegd by de bedorvenheid van 't
Menschlyk hart.

T W E D E BRLEF
VAN
JAN PETERSEN MICI ELL, M.
Mn den WelEdelen zeer Geleerden Here,
A.

Y P E Y,

A. L. M. Philof. 6 Med. Do g. Lector in de Ontleedkunde ,
eaz. to Franeker , Lid van de Hollandfche Maatfchappy
der Wetenfchappen te Haarlem, &c. &c.
BEvATTENDE
.LEN NADER ONDERZOEK, OVER DE VERMEENDE SCHA-,
DELYKHEID DER DAMPEN VAN ROTTEND WATER.

If/el Edele zeer Geleerde Herr !
uwe fraije Verhandeling over de Schadelyklaid der
W asUitwaasfemingen
v7n rottend Water meesterlyk doorwrocht, fleunden uwe Aanmerkingen op ervaring der groutfte Cieneeskundigen , verdienden zy even daarom ook de
goedkeuring van het algeineen ; waarlyk het Antwoord,
waar mede UWelEd. Zeer Gel. myne Aanmerkingen op
Inv Vertoog hebt gelieven to vereren, , is niet minder fraai
nitgevoerd, niet minder voor U\Velr,d. gevoelen pleitende. Sterk treffende Voorbeelden, geloofwaardige Waarnemingen , ene innemende manier van voordragen, gepaard met die ongetnene beicheidenheid en heuschheil ,
welke tiAVe.lEd. zelfs tegen my , in ons gefchil
niet nit
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het oog verloren hebt , zyn by het algemeen zo vele fierk
overtuigende bewyzen voor uw gevoelen , dat ik, minder
overtuigd van de gegrondheid myner zaak, dan ik waarlyk
ben , vreezen zoude te kart te zullen fchieten , in het itay en myner Aanmerkingen. — En doze bedenkingen
zouden genoegzaam geweest zyn my de pen te doen nederleggen, was het niet, dat ik vermeende enige opheldering van myne Aanmerkingen , het algemeen, en UWelEd.
in het byzonder, verfchuldigd te zyn.
Immers is ieder uitlegger van zyne woorden ; en wy
vinden nooit fierker bewyzen voor onze gezegden en ftellingen , of hover , onze denkbeelden , welke wy over ene
zaak voer'?.n , ontwikkelen zich nook klaarer , dan wanneer derzelver zekerheid ondermynd wordt, en men ons
van het tegendeel zoekt to overtuigen. — Vergun my dan
UWelEd. onder het oog te brengen, dat ik, de woorden
van den Geleerden VAN DEN noses my eigen =kende ,
het verfchil van warmte en konde , in de verfchillende Saizoenen van ons Land, in het oog gehad heb : het welk
nagenoeg 20 graden op den Thermometer uitmaakt (a);
gelyk UWelEd. zeer licht zult kunnen opmaken , door
de gemiddelde hoogte van de verfchillende llanden des
Thermometers , in de verfcheadene Saizoenen van ons
Land , te berekenen.
Varkensvleesch wordt , door het gebruik van groente ,
onfchadelyk , zegt UWelEd.; . en misfchien is dit zelfs min
algemeen waar, als UWelEd. heir; dog dit is ten minflen
zeker , en niemaud zal het my ontkennen, dat bet Varkensvleesch in den Herfst , wanneer de maag; en eerfle
wegen in den Zomer,, 'door de hitte , door de verflappende dranken, en door het voorafgegane misbruik van Boonzen Aardrruchten , verzwakt zyn , wanneer 'er zo vele
oorzakeu , tot itremming der doorwaasfeming famenlopen , met bet voorafgegane misbruik van Boom- en Aardvruch , en , (ene vermogende oorzaak van verzsmakking der
verterings werktuigen) kwade fpysvertering, en bedorvene gal , veroorzake.
Een uitwerkzel, dat, ten alien tyde, in alle landen
en
(a) Immers, de fchielyke veranderingen des weders , welke
zomwylen in enen dag 20 graden uitmaken komen hier in
gene aanmerking, daar wy de byna onmerkbare overgang der
Saizoenen, welke enter een zo aanmerkelyk verfchil In warmte en koude uitmaken, flegts alleen in het oog hebben.

Qi
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en. plaatzen , en in het zelfde jaargety , heat piaats gehad,
moot, myns bedunkens, van oorzaken afhangen , welke
ten alien tyde , op alle plaatzen , en in het zelfde jaargetyde , waargenomen worden. Zo dus de. uitwaasfemingen
van , rottend Water de medewerkende oorzaken der Hertstziekten zyn, zoo moeten zy overal, waar men die Herfstziekten waarneemt , waargenomen worden. Doch
bet tegendeel heb ik, door aanhalingen van:.Geneeskundigen , welker namen gezag genoeg aan hunne fchriften byzetten , dat zy als getuigen kunnen geroepen worden, zoeken te betogen.
En deze getuigenisfen zyn waarlyk niet. te oppervlakkig , zo als
my, op niet
zeer veel grond , zoekt wys. te maker.
Census immers is nooit langdradig , .maar kort, bondig, en verftaanbaar.
Dit getuigt zyn gehele Werk zo wel als
de door UWellf.d.• aangehaalde, piaats (b).
, Beftendig weder is bet beste; het moge dan koud of warm
„ zyn; veranderlyk weder is het ongezondfle van alien. En
daar door is het, dat . de Herfst , voor zeer velen , dodelyk
„ is: — want dan is het meest op. den iniddag warm,
's morgens en 's avonds is het kond. Men vat dus,
daar men door de voorafgegane hitte , en de warmte
„ op den middag, zeer gefchikt is tot de uitwaasfeming,
„ zeer licht koude. — En gelyk dit op .dien tyd zeer
„ ,dikwils voorvalt , zo is- bet ook zeer dikwils fchade„ —r- dezen'igrondregel , waar op
by naderhand ene levenswyze aan zyne .utecteburgeren ,die
gefchikt' was om de • Herfstziekten te vermyden , voorfchreef (c).•
Ilnouvius , fpreekt op de door :LJWelEd.,aangettaalde
plaats van mynfloffelyke dampen , welke in ors gefchil
niets afdoen. — Op ene andere plaats, egter, is by volkomen met my in een . gevoelen: „- De Koortfen wor„ den; zegt by (d), in den Zomet,' niet alleen door bet
„ misbruik van Ooft, en door hitte der Zon, maar wet
„ voorn.antelyk door de belette uitwaasfeming veroorzaakt ;
„ dat heb ik mcer dan honderdmalen te Rome waargeno,, men ; en ik wengehte , dat de Geneesheren hier nautv„ keuriger acht op gaven.”
Dock,
(b) Zie Lib. II. cap. i.
(c) Lib. I. cap. 3. Tit. diutumndis
(d) ()per. p.
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Doch, teat meer is, ik heb BAGLIVIUS in ons gefchil
niet aangehaald, Iaat flan, aanmerkelyke gevolgen nit zyHet zoude dus overtollig
,ne gezegden getrokken.
zyn, te hewyzen , dat zyne beknoptheid..ene rede ware,
waarom men gene aanmerkelyke gevolgen , uit zyn Werken
trekken kon.
Wat HOFFMANN aan craat ik heb hem altyd als een grant
b
Man in ooze kunst befcliouwd
, en heb hem ook even
daarom met zeer veel . aandacht, :op die plaatzen, alwaar ik
enig licht over de ene .of
of andere xaak-trachte te beltomen , gelezen.
Dit bewyst zelfs . .de plaats, welke
UWelE.d. voor uw gevoelen. aanhaalt, ens welke ik liever
flellen wil, UWelEd. ter loops gelezen hebt , dan
dat ik UelEd. van "onnauwkeurigheid,,, of van ene
verdraide manier van. voorftellen, zoude., befchuldigen ,
fchoon het gezegde van HOFFMANN (e), geheel nit zyn
verMnd gerukt, voorkome. ,, De derdendaagiche
„ Koorts , (deze zyn zyne eigene woorden,) heerscht
„ meest , na ene buitengewonen heten en drogen Zomer,
,, oft dat 'er dan vele fcherpe galachtige floffew in het
„ ligchaam voorhanden zyn."
Dit bewyst by door
zyne waarnemingen , door die van SENNERTUS , en van
BARTHOLINUS, ------- Hy laat daar op- i volgen :
In
„ zommige landen en 'plaatzen is deze .Koorts een
ziekte ; in Westphalen, b. v. Pommeren , en in meer
„ Noordelyke Gewesten, de Ingezetenen harde ,
„ rauwe , en ongernaklk verterende fpyzen nuttigen ,
„ gaat gene Herfst om , of men vind 'er vele Menfchcn,
'„ welke aan derdendaagfche Koortzen langdurig zukkeEn dan befluit
, len."
.eindelyk met de woorden, door UWelEd. aangehaald (f).
Indien men nu met de aangehaalde plaats van 110TF11ANN .anderen vergelykt., alwaar veranderlykheid
Van het weder als de voorname oorzaak der' Herfstziektea verklaart , of over die Ziekten met opzet handelt (g),
dan ,zal men kunnen opmaken , of ik dien fchryver nauwkeurig gelezen, en juist in myn gevoelen , als getuigen,
geroepen hebbe.
Dan zal men kunnen opmaken ,
of
(e) Zie § X. Sept. I. cap. 2. De febre quartana. T. II. p. 24.
Men.gelw. Zie boven , p. 56.
(r) Vergel. Toni.
§ XIV en XXXII. p. 183. 267. Suppl.
II. P. I. p. 4!4. 504. § XVI , XXII, XXIII.
(f)
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of ik gezag genoeg hadde , °in den aart der gewone
Herfstziekten te bepalen, als enkele gevolgen der vergadering ener bedorve 'Joffe in de ealle wegen, by Welke zich
ene verhinderde uitwaasfenung voegt (h). En VAN SWIETEN zelfs leid de tusfchenpozende Koortfen Welke, men
in den Herfst waarneemt, van diergelyke oorzaken af, gelyk uit verfchillende plaatzen van zyn uitmuntend werk (i)
blyken kan. Dan by bekent de oorzaak niet te weten,
waarom die bedorvene. ftof in de eerfte wegen , en de
belette uitwaasfeming deze tusfchenpozende anderett,
daagfche, in gene derdendaagfche, en wederom in andere , dubbele andere , of derdendaagfche Koortfen veroorzaakt (k). Dit beken ik ook. niet te kunnen uitleggen — En ik twyffel of 1:7WelEd. zeer*Gel. zelve
in itaat zy , ens dit verfchynzel juist te kunnen verkiaren. — De onfterflyke BOERHAVE ten minflen , en de
uitmuntende GAUBIUS, bekenden, in dit geval , edelmoedig 'hunne .onwetenheid. ik ita UWelEd. dierhalven gaar,
ne toe , dat de tusfchenpozende Koortfen dikwerf , in de
icr,ezondfle ligchamen, die generliande kennelyk kwaad bevatzen , als op een ogenblik geboren warden (1). Dan het
gevoig ontken ik wel degelyk (m). En niemand, geloof
ik , zal deze 4manier van bewyzen van UWelEd. zeer
Get. goedkeuren. — Want vooronderffeld zynde , de
Herfstkoortfen ontflonden merendeels uit een fyn rottig verpf, het Welk uit de lucht binnen het ligchaam opgellurpt ,
het zenuwgeflel aandoet , gelyk UWelEd. ftelt (n) , zo
zouden zy op die plaatzen , alwaar dit fyne rottige gif, in
grater hoeveelheid in de lucht aanwezig was, heviger en
minder zeldzaam zyn moeten , dan op andere , alwaar
men de uitwerkzelen van dit gif nauwlyks befpeurt.
Dan zoudert zy in de Steden hardnekkiger en meer algemeen, heerfchende zyn, don op het , platte Land. Men
zou te Atniterdam die Ziekten meer zien woeden , data te
Lei,
(h) Zie den grief van den WelEd. zeer Gel. Heer ylISY
1. c. p. 55. Verg. myn Brief, IVde .D. Menge/w. p. 526.
(1) Comm. Tom. II. p. 36. 44. 229. 264, 265. Torn III.
p. 87. 468, 469. Toni. V. p. 649, 650.
(k) L. c. Toni. II. p. 537.
(1) L. c. p. 56. van Zyn WeiEd. zeer Gel. Brief.
(m) L. e. Op de aangeh. plaats.
(n) Ibid. 1. c.
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. en in de Beverwyk ; het welt: alies
Leiden, to Haarlem
ncli
tegen de onderving
flrydende is. - En dit fc1):\ fit
ook ene reden geweest te zyn, waarom UWe1Ed. de aanwezenh eid van bedorvene floffen in de ligchamen niet ontkent , dan dezelve van het fyne rottige gif en de belette
Dit gif onderftelt UW0E:cf.
uitwaasfeming afleid.
op alle plaatfen aanwezig, hoewel het doorgaans to fyn
is om befpeurd te worden (o).
Doch zo men met HIPPOCRATES gelooft, dat de gal in
den Zorner en den Herfst in onze ligchamen voorhanden is,
zo by regt gehad heeft, dit door de galbrakingen , door
de uitwerkzelen van ontlastende middelen , door de Koortfen , en de kleur der Zieken, voor bewezen te houden (p), 20 zyne Navolger,, de beroemde STOLL , de oorfpronk van die galachtige ftoffen juist heeft afgefchetst(q),
zo by de Herfstkoortfen , welke daarvan voortkomen ,
naauwkeurig genoeg heeft waargenomen, en hare oorzaken
met enig recht in die bedorve floffen , en in de belette
uitwaasfeming gezocht heeft, zo zyne Geneeswyze op de-.
zen grondflag gebouwd , door de ondervinding bevestigd
word, dan begryp 1k niet, waarom wy,by gemelde oorzaken, noch een fyn rottig gif in de lucht ftellen zouden.
Len gif, welkers aanwezenheid op alle plaatzen
zeker niet waarfchynlyk , laat ftaan , door uwe redeneringen, buiten twyffel gefteld is. - Want , fchoon het
zeker is, dat op alle plaatzen, alwaar Menfchen zyn , de
lucht met dierlyke uitwaasfemingen bezwangerd words zo
is her echter niet minder zeker, dat de lucht ene opflorpende kracht heeft (r) , en dus, al was het dat diergelyke uitwaasfemingen fchadelyk waren, zo zouden zy hare
fchadelyke uitwerkzelen niet kunnen oeffenen , ten zy de
lucht ftil Ronde, en 'er dus ene ophoping van diergelyke
dampen kwame. - De proeven van beroemde Natuurkundigen, welke met den Eudiometer op de lucht genomen zyn, tonen ons de waarheid van het betoogde , oiler(o) Op de aangeh. plants, p. 56.
(p) In Lib. de Natura hominis, § XIV. Ed. Linden., p. 27r.
(q) Rat. med. Torn. I. p. 32.
(r) Dit word voornamelyk daar door bewezen, een deeI
fterk bedorvene lucht , waar in een Dier terflond fterft , onder
elf delen goede dampkringslucbt gern,engd , voor de nauwkeunauwlyks merkb gar zy.
rigfle

138

TWEDE BRIEF VAN J. P. MICHELL

lerklaarst gar..
Daar door immers bletk , dat
Herfstziekten op vele plaatzen algemeen heerschten , fchoon
de lucht zeer weinig phlogiston, het welk UWelEci.
rottig gif gelieft te noemen , bevatte.
Dan ik kan UWe1Ed. zeer licht infchikken o 'dat
UWe1Ed. van een diergelyk bewys gebruik'maakt , daar
UWe1Ed. de proeven , .welke men op de befianddelen der
lucht genomen , en waardoor men de circulatie van het
phlogiston, (om my zo eens uittedrukken) bewezen heeft ,
als niet op ons geval toepasfelyk befchouwt (s).
Daar uit immers zoude UWeIEd. gebleken yzytd , dat de
lucht , welke door dierlyke, en andere phiogisticque uitwaasfemingen bezwangerd wierd , door de Plantgewasfen
en het water, ab het ware, gedephlogisticeerd , of van
hare phlogisticque delen beroofd wierd, dus 'er noodzakelyk een heraehniddel van het phlogiston der lucht , het
welk UWe1Ed. zelfs onderftelt tot de gezondheid noodzakelyk te zyn (t) , plaats moest hebben , zoude de evenredigheid der beflanddelen der lucht Rand houden. - En
dit waren, myns bedunkens , genoegzame redenen , om de
ongezondheid van vochtige plaatzen, aan de vochtigheid
op zich zelve befchouwd , als welke ene vermogende .00rzaak is om de uitwaasfeming te verhinderen, toe te fchryven. Voornaarnlyk dewyl die yochtigheid zich in den
Herfst , juist te gelyk met de Koortfen van dit Jaargetyde,
bet meest fchadelyk vertoont, als 's morgens en 's avonds,
in de gedaante van ene dauw of mist, op de garde nederdalende , welke zo veel te fchadelyker is , als 'er meet oorzaken famenlopen, om de lucht te doen ftilflaan , en dus
rotting in de dampen zelve, welke zy bevat, te weeg brenDart ftremt zy niet alleen de uitwaasfeming,
gen.
maar wordt de v.oedfler van Gal- en Rotkoortfen.
Getuigen zyn de Ziekten, welke men in de Landen
tusfchen de keerkringen, in het natte faizoen , waarneemt, daar die zelfde Landen, gedurende verfcheide
maanden van het droge Jaargety, zo gezond en aangenaant
zyn als enige /uchtftreek in de waereld (u).
Getuigen zyn zelfs de ongemakken, waarmede de Europe(s) Zic den Brief van den WelEd. zeer Gel. Heer A. YPEY,
1. c. p. 71.
c.
(t) Ib.
bi. 41.
(u) Zic LIND, 01784' de Z:ekten der Eztropei'rs ,
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peers in de droge maanden gekweld worden, die meestal
overblyfzels zyn van vorige Ziekten, of gevolgen van het
geen hunne geftellen , gedurende het ongezonde Jaargety,,
geleden hebben . (v). — En dit is zelfs van de allagezendite Landen in dit waerelddeel waar (w).
Hierom is de dubbele anderendaagfche Koorts, het echte afzetfel van hitte en vochtigheid, eigen aan de Landen, welke
tusfchen de keerkringen gelegen zyn; en de najaarskoorts
van alle hete gewesten (x). — flier van meet men de
zo bekende Zeeuwfche Koortfen, in het najaar,, afleiden<y).
— Welk een akelig toneel veroorzaakt die vochtigheid
niet in de Schepen , zelfs wanneer zy in de ruime Zee
zyn (z)? Deze alleen was oorzaak, dat het 's Lands
Schip Zuid-Bereland , op zyne kruistocht in de Noordzee,
in een zeer korten tyd, van de 360 Koppen, waar mede
het bemand was , 90 verloor (a).
Dan vraagt licht iemand , en met reden , hoe UWeIEd. zeer
Gel. , onderfteld, dat men de waarnemingen van die nauwkeurige Schryvers geloof moet geven ,, genoegzaam wiskounig hebt kunnen betogen, dat een met water vervulde dampkring , doch die voorts met gene rotten)* uitwaasfemingen tezoedeld wordt , de gezondfte van alien zy. — Ten dien aide brengt UWeIEd. het voorbeeld van Ooftende en Westkappel by: als plaatzen die op den oever ener grote Zee op ene
gezonden Zandgrond gebouwd zyn. UWeIEd. haalt ook
ten dien einde de bewysredenen op pag. 446 en 447, in
UWeIEd. eerfle Vertoog te vinden , aan, alwaar UWeIEd,
ontegenzeggelyk de gezondheid der Zeelucht bewezen hebt,
en welke UWeIEd. meent, dat ik met gene genoegzame
onpartydigheid overwogen hebbe (b).
Dan gelyk ik , in het fchryven myner aanmerkingen, alleen
tie waarheid heb zoeken m het oog te houden, en zo veel
mogelyk heb trachten by ons gefchil te blyven, zo is bet
im(r) L. c. P. 48(w) L. c. p. 73.
(x) Zie denzeliclen , Middelen ter bewaring, enz. door Dr.
as wind, uitgegeeven. p. io8.
(y) Ibid, I. c.
(z) L. c. p. 76.
(a) L. c. p. 76 , 77.
(b) Menge])v. Zie boven, p. S7,
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immers geen wonder, dat ik, de gezondheid 'der Zeeluat
gaarne met UWelEd. erkennende, de waarnemingen , welke UWeIEd. dienaangaande my Lebt medegedeeld , welke
ik echter met behoorlyke onpartydigheid overivogen heb als
tot ons gefchil niet betrekkelyk , byna onaaggeroerd gelaten heb. Immers zyn het gene enkele: waterachtige dampen, welke de Zon uit het Zeewater opneemt , en in de
lucht verfpreid , daar zy de bitumineufe deeltjes van het
zelve vlug maakt, verfynt , en met den dampkring verenigt. Deze wederftaan de rotting in tie waterachtige
delen der lucht zelve, en verminderen dus de fchadelykheid der vochtigheid. — Te meer, daar de , winden op
Zee en op plaatzen , aan den Oceaan gelegen, zonder enige tegenftand doorwaijende , gedurigen toevoer van nieuwe
lucht aanbrengen , en dus de fchadelyke uitwerkzelen der
vochtigheid voorkomen. — Schoon het niet minder
zeker is, dat dezelfde winden door hunnen guren aart ,
fchoon niet zo zeer aan Zeelieden , als aan dezelve gewoon , dock voornamelyk aan wekere en tedere geftellen ,
die daar aan bloot worden gefteld , fchadelyk zyn. En
uit deze verfchillende gefteldheid en ]evenswyze der Inwoonderen , van onderfcheidene aan Zee gelegene plaatzen , kan men de verfchillende gevoelens over de fchadelykheid of onfchadelykheid der Zeelucht gemakkelyk verklaren.
Vlisfingen flrekt tot een allerovertuigendsd bewys , daar
neemt men de uitwerkzelen der gure Zeewinden , even als
te Harlingen , waar: — dear Middelburg een weinig verder Landwaards in gelegen, in de voordelen . der Zeelucht
delende , en de kwade uitwerkzelen der gure winden misfende , een vry minder getal Ziekten telt. — Het is
dus bet bitumen en de beweging , welke de Zeelucht, boyen de Landlucht , gezond maakt. — Deze dan, waren
myne gronden, waarop ik de kracht van uwe bewysredenen , van de gezondheid der Zeelucht ontleend , heb zoeken te ontzenuwen. — Daar mede heb ik trachten te beto7en , dat de voorbeelden van Schepen in de ruime Zee,
of op een luchtigeReedeliggende, rwelke van de Ziekten , die
op het Land heerschten vry bleven , Diets bewezen , en dat
het gevoig, bet welk UWeIEd. zeer Gel. uit die waarnemingen hebt zoeken te trekken , op min vaste gronden gebouwd was , dan UWeIEd. fcheen te vermoeden.
leder onpartydige zal (zo ik vertrouw) met my bekennen , dat de voorbeelden, waar door UWelEd. uit LIND
en
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en
de fchadelykheid der uttwaasfemingen op het
Land, en de heilzaaniheid der Zeelucht zoekt te bewyzen,
eigenlyk in ons gefchil niets afdoen. — Want, orderfield UWelEd. zeer Gel. had bewezen, dat de toen op het
Land heerfchende Ziekten , van gene andere oorzaak , dan
van de lucht, afhingen; ondertleld de oorzaken , welke op
het Land aanleiding tot die Ziekten gegeven hadden , waren
op de Schepen ook geweest i (van al het Welke UWelEd.
geen de mintle melding maakt) zo begryp ik in het geheel
niet, wat die waarnemingen tegen myn gevoelen bewyzen
zouden ? — daar wy , (orli niet tegen te werpen , dat de
graad van beweging de; lucht alleen de oorzaak kon zyn)
dikwerf opmerken , dat plaatzen, digt by elkander gelegen , onder denzelfden dampkring , door heerfchende Ziekten ,
zomtyds in het geheel niet, zomtyds alleriterkst, aangetast
worden , zonder dat wy de oorzaken bevatten kunnen.
In ene diergelyke Waarneming moet het dusontegenfpreke.
lyk bewezen zyn, dat de Ziekten, door de uitwaasfernin,
gen van rottend water op bet land veroorzaakt waren , zal
zy lets bewyzen. — Immers , zo dit niet behoeft bewezen
te worden, kan men die Ziekten wel van de nitwaaslemingen van rottend Water alleiden , even getnakkelyk , als
MEAD ze van den invloed van het getternte afgeleid heeft;
dan de bewyzen , voor beide die leerIlelzels , zyn op gene
onwrikbare gronden fletmende.
De meeste Waarnemingen van den Ridder PRINGLE be,
treffen de Legerziekten; en doze zyn , op ons geval , in
het geheel niet toepasfelyk. Want, zo men de le,
venswyze der Militairen in Guarnifoensplaatzen nagaat
bun voedzel, kleding, zamenwoning en cazernen onderzoekt, en de oorzaken , waar door zy veel nicer, dan do
Burgeren , aan Ziekten onderworpen zyn , nauwkeurig
opfpenrt (d), dan zal men zig verwonderen , dat het niet
meermalen gebeure dat zy oorzaken van de verfpreiding
der befrnettelyke Ziekten worden. 1k beken de on,•
gewoonte van ene, vreernde Nat in te ademen i doet misfehien in den beginne lets af, om de heerfchende Ziekten
onder de Militairen algemener en hardnekkiger te maken.
Dan de Soldaten wennen immers, na enigen tyd ,
even als de Inwoonderen diet. plaatzen, aan die luchtsgeflewheid . wag zal men dan, zo, men zyne toevlucht tot de boverigemelde oorzaken met neemt, d@
ItTztNon

(d) Zie Geneesk. Correspond. Sac. Hie
V. DEEL. AIENGELW. N0.

6.

bl. 26 I

27.
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Ziekten in het vervolg van afleiden ? UWelEd.
begrypt dus zeer ligt , dat men deze oorzaken in haar vetband befchouwen moet , en dat het de ongewoonte van
die luchtsgeaeldheid niet alleen is , die Ziekten veroorzaakt.
By alle veranderingen van guarnifoen , ondergaan de Mi.
litairen die ongewoonte ; en alle veranderingen van lucht
zyn bet dierlyk ligchaatn niet onverfchillig. Droge
lucht is fchadelyk voor iernand , welke in een vochtige
lucht gezond leefde. — En dit is, omgekeerd , oak
waar. Men kan dus van de fchadelykheid der lucht niet,
dan uit de betrekking, welke zy op het dierlyk leven in
het algemeen heeft , befluiten.
En is dit zeker , zo is het een groot bewys voor myne
itelling, dat de lucht in Staats-Vlaanderen , in het algemeen, gene Rotziekten veraorzaakt ; en ene waarfchynlyke
gevolgtrekking , dat men de Rotziekten der Militairen meer
van gemelde oorzaken , dan van -de lucht , moet afleiden.
Dog onderaeld , de lucht alleen veroorzaakte die Rotkoortfen in de Militairen, am dat zy niet gewoon waren
ene zo dampige lucht in re ademen; zou het dan een be.
wys voor de fchadelykheid der dampen zyn ?
Waarlyk even min als het een bewys voor de fchadelykheid
der lucht te Lisbon uitmaakte , dat de zwarten , aan deze
lucht niet gewoon, verfcheide kwalen kregen en flierven ,
wanneer zy uit Africa daar aanlandden (e).
De ongewoonte deed hun dan ziek warden , en fterven ? dan is
de lucht daarom te Lisbon vergifti,r? 1k meen het
b zeer-Gel. deze Vraag
zelfde recht te hebben, om UWeIEd.
voor, te {leen welke IJWelEd. had, om my te vragen ,
of vergiften, door het gebruik onfcliadelyk geworden , ophouden vergiften te zyn (f)?
Dat de Waarneming , waar door wy zien dat de lierfstkoortfen vroeger ten platte lande , dan in de fte den , beginnen ,
waarlyk niet voor UWe1Ed. gevcelen pleit , is zeker ; en dit
heb ik in myn vorigen reeds bewezen (g). — Had UWeIEd.
myne woorden wat nauwkeuriger gelezen , zo zoude
UWelEd. bemerkt hebben , dat ik met die fpreekwyze
meer g emeend had , dan zy in de daad uitdrukte. — -Dog
(e) LIND, Ziekten der Europeers, enz. p. 68.

(f)Mengeliv. Zie boven , p. 6o.
IV. D. p. 528 , 529.
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log UWe1Ed. zal my gelieven te vergunnen , zo UTVelEd6
do 4 ikel niet rerder onderzoekt , van uit deze WaarneEne
ming tegen nw gevoelen te redenkavelen.
del* oorzaak in de luclit werkt zeker op die plaatzen
alwaar zy zd duidelyk aanwezig is , .dat then dezelve met
zyne zintuigen ontdekken fpoediger en fterker, dan
op plaatzen, alwaar, men deszelfs aanwezenheid, met dan
door bewysredenen , nit de vergelyking genomen waarfchynlyk betogen kan. - Was dus de damp van rottend Water in de luck fchadelyk, zo moest zy hare nitweritzelen fpoediger en heviger in de fteden, alwaar zy zich
door den haul allerduidelykst openbaart , dan op het land,
alwaar men 'er dikwerf geen fpoor van ontdekken kan, oef,.
Dan het tegendeel lercn die Waarnemingen
fenen.
waar uit men gezien heeft, dat de Herfstziekten zich vroe,
ger op het land, dan in de fteden, vertonen (11).
Ene zodanige oorzaak moest van veel meer uitwerking
zyn op weke Stedelingen , dan op ligchamen, welke reeds
door de gewoonte gefchikt geworden waren , om ten alien
tyde , in den vrocgen morgen , zo wel als op den laten
avond, dit rergift, zo als UWeIEd. het gelieft te betytelen , in te admen.
Dan ook het tegendeEl leert ons
de gemelde Waarneming.
11: heb dus zeer veel reden , om deze Waarneming als een volitrekt bewys tegen
uw gevoelen in to brengen.
Wat aaugaat de Ziekten der Hoge Veluwe, welke ik
, deze moeten zeker tot ons gefebil gehet oog gehad
bracht worden, indien de Ziekten van ene meer of min
rottigen cart, die in den Herfst heerfchen , in ons onderzoek , aanmerking verdienen (i). En van deze Ziekten
word in bet bericht van Dr. VAN DER VEECHEN, waar van
UWeIEd. a zeer verwonderd toont, dat ik geen gebruik
gemaakt heb, niets gemeld (k).
Had UWeIEd. dit bericht een weinig nauwkeutiger
overzien, had UWeIEd. meer acht gegeven , op het woordtie TITANS dat die Gencesheer meermalen bezigt, zo had
tJWelEd. gezien, dat zyn Ed. flegts van dien tyd fpreekt ,
wan,

(la) Zie de Aanmerkingen van den WelEd. fleet
I'Vde
D. Mengeiw. p. 441.
(i) Ibid. 1. c. p. 439. vergel. met de Geneesk. Cotrel. 3de
St. p. 468, 469.
(k) Hull.

xvm.

p, 163,

a
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wanneer by dit bericht fchreef, en UWeIEd. had voldoeria
de redenen gevonden, waarom ik van dit bericht geen ge,
bruik gemaakt heb, als bier minder te pas komende, dan
een bericht, het welk de Heer VAN DEN BOSH ons in bet
algemeen, van de hogere of verder van de zee verwyderde
landen , (waar onder men voorzeker ook de Hoge Veluwe
tellen mag) mededeelde.— Eli dat de toepasfing van dit bericht, fchoon van ene Stad genomen , waarlyk zeer verre
van de Veluwe gelegen , juist zy , kan UWelF.d. zo uit de
berichten van Geneeskundigen , welke atdaar de konst geoeffend hebben ,als uit de Dodenlysten, van het jaar 1779 ,
zelfs blyken (1).
Het verwonderenswaardige van dit bewys dan weggenomen zynde, zo zoude ik tot de betrekkelyke gezondheid
van Amjlerdam tot andere Steden , tot de herekeningen der
Inwoonderen, enz. moeten overgaan; doch de uitgebreidheid der lion bepaalt my te veel , om dit alles 'in enen
Brief of te doen. — lk zal dus flechts myn onderzoek
bepalen, op die 'Waarnemingen , welke UWeIEd. voorkomen de meeste kracht aan uw gevoelen by te zetten , en
uwe verdeling volgende (tn), eerst over de Vuchtfe moerasfen, dan over Batavia , en eindelyk over Philippine, handelen.
„De RonanWat aangaat de Vuchtfe moerasfen.
„ ders,” zegt UWelEd. met PRINCLE, „lager iets verder
57 van de moerasfen, en hadden ene vrye doorftraling van
„ luck, zo dat men hunne bctere toctland niet aan den
„ drogen grond, maar atleen aan het verfianwde vermo„ gen der uitwaasfemingen kan toefchryven. — Het
Een halve myl
31 geval te Helvoet was het zelfde.
„ afllands kan voorzeker in den dampkring eeu aanmer„ kenswaardig onderfcheid maken ten opzigte van zware
51 moerasfige dampen , die zich niet wel verre verfprei„ den kunnen, zonder veel Van hun vermogen te verlie51 zen.”
fonder nu aan te merken , dat de van UWelEd. willekeurig geflelde zwaarte dier dampen niet bewezen is; zonder
van UWeIEd. de juiste bepaling van de zwaarte dier dampen , welke, of over het aardryk verfpreid , den mensch
nauwlyks fchadelyk zyn kunnen , of hoger in den dampkring opgeheven met dezelve vcrenigd , bewogen, en mar
an-

(1) Corresp. 3de St. p. 468.
(m) L. c. p. 68.
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mate ftreken gevoerd, ook de Hollanders, volgens uwe
onderftelling, fchaden moesten , of te vragen ; — zo is
het my genoeg aangemerkt te hebben, dat ik met U\VelEd.
de fchadelykheid erken van ene lucht, welke, of met dampen -oververiadigd is , of door hare mindere beweging
in haar waterachtige . delen zelfs rotting ondergaat.61 miners merkte ik reeds in myn vorigen, welken ik de eer
had UVVelEd. zeer Gel. te doen toekomen , op, dat 'er
tot bet herttel der lucht, of liever tot het in 'land houden der evenredigheid van hare bellanddelen , ene behoorlyke verdunning, verfyning en verfpreiding van het phlogiston vereischt wierd; dat de winden , en andere luchtverhevelingen ons deze beweging verfchaften : — 'dat
deze de rotting in den dampkrnw verhinderden , en bet
phlogiston in de lucht verfpreidden; -- en dat dus de
dampen van flilflaand rottend Water in de gemene lucht,
niet fchadelyk zyn, dan wanneer zy opgehouden, dat, is,
niet behoorlyk bewogen warden (n).
De minder vrye doorftraling der lucht , of liever de mindere bewegin g des dampkrings, was dus een der oorzaken
van de meerdere Ziekten der Engelfchen, daar de Hollanders denzelfden dampltring, dock welke meer bewogen wierd ,
inademende, vry van Ziekten bleven. Gaat men verder den
Heer PRINGLE over de Ziekten van het Engelsch Guarnifoen in Hollauds Brgbarzd , in he,.: jaar 1748 gecampeerd,
na , dan zal men gewaar worden, dat aldaar verfchillende
oorzaken, ter gemeentnaking der Herfstkoortfen, fautengelopen. Immers , zonder te willen aanmecen , dat
tie Ziekten van vreemd Krygsvolk niets uitdoen, ter hepaling
van de meer of min gezonde luchtsgefteldheid van ene landftreek, alwaar het gelegerd is, zonder te willen betogen,
dat de Ziekten eerst het Krygsvolk hebben aamtetast, en
daar na tot de Inwoonderen overgegaan zyn , zo zal ik
UWeIEd. flegts in bedenking geven , of niet zodanige inundatien ene allerfchadelykfte vochtigheid in de huizen , hutten , tenten en baracquen , alwaar de Soldaten geinkwartierd
zyn, te weeg brengen? — of niet de troupes, zo lang
zy in het open veld campeerden, fchoon het weder warm,
eu zomwylen heet was , gezond bleven (o)? — of niet
de Ziekten eerst begonnen te heerfchen, wanneer` zy bet
Veld verlaten, en hunne kwartieren betrokken hadden (p)?
— of
(n) Zie rnynen Brief, Wde D. Mengeiw. p. 539, 540, 541.
(o) Zie PRINGLE, difeafes of :lie Army. P. r. ch. 8. p. or.
c. p. 62. 63.
(1)

R

nqu

TWEDE BRIEF VAN J. I% MICHELL

of niet de Soldaten , welke to Lind en Zelst , bogey.
dan de andere , waren gelegerd , de minfte Zieken bad-.
den (q) ? — of Diet de twee bataillons , welke to Eindhoven in de Stad gelegerd waren, veel minder Zieken hadden , dan die, buiten dezelve vochtige Boerenhutten waren geinkwartierd (r)? — Zy waren eater even hoog
gelegerd, hadden dezelfde levensmamet, in deop het land.
ademden zeker geen flegter lucht, dan die n de Stad.
Waar zal men dus die Ziekten anders, dan van de vbchtigheid der Boerenhutten , met PRINGLE van afleicfen ?
— Want allchoon de moerasfen wierden afgetapt,
bleef die vochtigheid duren, dewyl zy haren oorfpronk van
bet water onder den grond had (s). Donor HORNE
Chrirurgyn van de Dragonders van Cope zegt van de
Britfche troupen , in het jaar 1748 rondom 's Hertogenbosch gelegerd , „ dat het getal der Ziekten overeenflem15 de met de vochtigheid der legplaatzen en der lucht, in
„ de verfchillende ftreken van het Campement.
Dat zyne proeven met den Hygrometer toonden , dat
5!
15 d- voortgang der Ziekten geevenredigd was naar de
„ vochtigheid der lucht (t). Op den 29 patty braken zy
„ op; en van dien dag tot den 12 Juny, de lucht droog
„ zynde , kreeg 'er geen een Soldaat koorts of ongemak,
„ Des avonds van den 12clen wees de Hygrometer veel
„ vocht in de lucht aan, en op dienzelven avond begon de
„ doorgaande ziekte, (nainelyk afgaande koorts) onder de
„ troupen ; wordende. drie Dragonders van Cope's Regi„ went daar door aangetast. De acht daar aan volgende
„ dagen bleef de lucht even vochtig , en vermeerderde
„ het getal der Zieken in gelyker voegen : de tien volgende
„ dagen droger zynde , verminderde het getal der Ziekten
„ oogfehynelyk.
Maar twee zeer natte dagen daar„ op komende, wierdt het getal der Lyders wederom grog
Met an woord , dezelve gefteldheid
„ ter.
„ lucht, die het werktuig verfcheidenlyk aandeed ; werkte
„ ook elken dag in gelyke manter op de gezondheid dey
„ maufchap (a). ” —
dus enigen grond otn die Ziekten
(q) PRINGLE , difeafes of the 4rmy, p. 46
(r) ibid, 1. c.
--

(s)

p. 63.
LEND, A/Bade-len ter bewaring, enz. p. ad,

(c4)

op RQ gangQ4, plami

37.

fkAN DEN WELED. IIEER A. YPEY.

s47

ten van de vochtigheid of te Leiden? — had ik enigzins
reden , om vochtige lucht fchadelyk te noemen ?
Doch dat UWelEd. zelfs, — dat de onpartydige Lezer oordele ! -- Het verveelt my , danger flil te fiaan
by lets , het yak aan ieder onpartydigen Beoordeelaar zonnekla.ar moet vobrkomen; en ik ga hierom over tot het geval van
Batavia. —Ik beken uwe bewysredenen , waardoor
UWeiEd. zeer Gel. tracht te betogen, dat de enige oorznak van de meerdere flerfte te Batavia in de afleiding en
flilfland van het Rivierwater, dat in het droge en bete faizoen rottend en flinkende wordt, te zoeken is, zouden
zeer veel-kraeht hebben, indien het even zo zeker was,
dat de ziekte en flerfte in de vyf regenmaanden, daar ter
plaatze t doorgaans minder waren , dan in de zeven droge maanden , gelyk UWelEd. , met den Heer MULLER
itteIt (v).
Doeh het tegendeel is my door een kundig Geneesheer,
welke 'enige jaren aldaar doorgebracbt heeft , bericht.
Het tegendeel leren ons de Waarnemingen van kundige ,
LIND alleen
ervarene, en geloofwaardige Mannen.
is genoeg om ons te doers zien, in hoe verre het getnigenis van dien Heer , omtrent de mindere ziekte en-flerfte
in den regentyd, te Batavia, fire& houd. -- Fly
bevestigt, namelyk , dat de regentyd in geheel Oost-Indien het ongezondfle jaargety is (w); dat men te Bengalen,
een der ongezondfle flreken van Oost-Indi01 , in de droge
maanden, gezond en aangenaam leeft (x); en dat de dampen te Batavia, voornamelyk in den regentyd, dodelyke
Ziekten verwekken (y). Hy hewyst zyne gezegden met
Waarnemingen , welkers geloofwaardigheid ontwyffelbaar
door de ondervindin g van a/le Reizigers, welke dit waerelddeel doorkruist hebben , bevestigd is.
Dan, fchoon dit zo zy,, zo ben ik niet onedelmoedig
genoeg UWelEd. zeer Gel. te ontkennen , dat ik my een
geheel verfchillend denkbeeld van de oorzaak der Ziekten
Immers , dagt ik, dat de
te Batavia gevormd heb.
bank,
(r)

Mengelw.

Zie boven, p. 69.

(w) Over de Ziekten der Europeers ,

IL 77-

(x) ibid, 1. e. p. 79,
(y) — P. 39.

R 4

enz. I. B. Hoofdft. 3.
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bank, welke voor den mond der rivier door flyk- en aard.
acbtige delen, welke het water daar been voert, allengskens groter gemaakt word, de oorzaak was van den trageren
loop van het water. Dan de Aantnerkingen van LIND , van
UWelEd. zeer Gel. en van den lieere NIULLER , hebben
my doeu zien , dat deze oorzaak ten mintlen onder de vgorloop volkomen met
naamtle niet behoort. lk item
UWeIEd. toe , dat de belemmerde loop van bet water dikwed flatland en rotting veroorzaakt; dat deze rotting zich
meest aan dat gedeelte der Stad opdoet, alwaar de loop
der rivier bet meest belemmerd is, of liever, dat die Iliakende damp, uit het moerasfig voorland vootwiametyk,
opryst (z).
Doch zo dra men to gelyk opmerkt, dat bet gemeen te
liatavia dikwerf genoodzaakt is, het moerasfige water uit
de rivier te drinken , zo dra men de gefleldheid der Europe, welke zich in dezen tyd na dit waerelddeel begeven ,
in het algemeen befchouwd, de buitenfporigheden in de
levensmanier , waar :tan de Vreemdeling in Indien zich
overgeeft , oppervlakkig gadeflaat; — het onderfcheid
van Climaten , 1.4chtsgefleldheid , Regeringsvorm , de ongemaltken op de Schepen der Oostindifche Compagnie geleclen , en derzelver gevolgen , overweegt , de manier om Koophandel en Zeevaart vdort te zetten , voor een eeuw in gebruik , •vergelykt, met die men tegenwoordig volgt, en uit
deze bronnen tot de ziekten en fterfte te Batavia befluit;
zo zal men zich minder verwonderen , waarom Batavia het
leerkliof der kuro;earen geworden is (a). lk beken , dat
de 'Licht voornamelyk in den regentyd, een der meest vermogende oorzaken is , van de Ziekten , welke men daar
waarneemt: doch bet is te gelyk zeker,, dat zy het alleen
is op die plaatzen, alwaar zy ftilflaat, en alwaar hare vermenging met den gampkring belet wordt. De ligging
der Stad geeft ons bier een duidelyk denkbeeld van.
Net bovenfle gedeelte, landwaards in gelegen, is rondom met buitenplaatzen ornringd, alwaar de konst het plantzoen zodanig gefchikt heeft , dat het tot verbctering der
lucht
(z) Mengel's?. Zie boven, p. 7o.
(a) Men kan bier over met vrucht de fraije Verhandelingen
van de Heeren VEIRAC en HUSSEM, in her VI Deel van het
Zeeuvvfehe Genootichap , en van de Heeren TEN HAAFF
SCHUURMAN en MULLER, in het derde Deel van het Retterdiunfehe Genootfehap, nazien.
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lucht medewerken kan, en ear client om bare beweging te
bevorderen , dan te verminderen, en char leeft men ook
gezond. — Dan het moerastige voorland is meer boschachtig: — de Cocos- en Pifangbomen groeijen 'er van
zelfs voort, ,en maken een zo zwaar lommer, dat bet your
Hier ry een regenbui nanyvlyks doordringbaar is.
zen de dampen , g, edurig uit de Rivier , welkers loop op
die- plaatzen voornamelyk belemmerd is , op: — zy worden door het geboomte verhinderd , zich met den damp,
kring te verenigen. — De lucht wordt dus opgehoopt met
vochtige uitwaasfemingen. — Deze worden door de bine,
wanneer rzy ftilfban , tot de rotting gefchikt gemaakt.
De wind kan met zyne heilzame beweging die dampen
niet genoeg, door het geboomte, verdelen, verfyncn, en
van 'elkander brengen; alle oorzaken !open dus zamen,
om de rotting in die dampen zelfs te bevorderen ; —
welke dan ook , wanneer de dampkring zich van zyne
verzamelde uitwaasfemingen door den regen outlast , en
de vochtigheid, dat nodige behuipmiddel der rotting, vermeerdert , noodzakelyk hi die lucht moet voorvallen.
Immers, hoe zeer ik van gedachten ben , dat de dampen van rottende zelftlandigheden , welke zich in de lucht
verfpreiden , voor de dierlyke huishouding niet fchadelvk
zyn, zo flaat het egter by my vast, dat cue hicht, welke
door toevallige oorzaken aan het rotten is, of liever , waar
in zich deeltjes bevinden , die noch dadelyk in rotting
zyn, allernadeligst en voor een waar vergif te houden zy;
geen wonder dus, dat men veel meer en dodelyker Ziekten
waarneemt in dat gedeelte der Stad, waar in de vermenging
der uitwaasfemingen , met den dampkring , geftremd word,
waar in alle oorzaken famenlopen , om die dampen in de
lucht zelve te doen verrotten , waar in, daarenboven, de
woonplaatzen vochtiger zyn In een Saizoen , bet Welk
juist , om Ziekten te veroorzaken , gefchikt is ; dan in bet
ander gedeelte, waar in de dampkring onbelemmerd bewogen wordt, waarin alle oorzaken famenlopen , om de
lucht te verbeteren , en waar in , daarenboven , de huizen
hoger en droger,, en dus gefchikter zyn, om het gcvaar
uit de nadelen van het vochtige Saizoen fpruitentic , te
verminderen en of te weren.
Misfchien lopes hier
noch meer oorzaken fames.
Dan het is my genoeg
zo UWelF,d. zeer Gel. flegts opmerkt, dat myn Stelzel,
omtrent de fchadelykheid van /NI/amide lucht, en deszelfs
meerdere vochtigheid bier veel ter zake doer, en waarlyk
R5
die-
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dienende is , om een verfchynzel uit te leggen , bet welk
zu wonderbaar voorkoomt.
Zonder dit Stelzel is het geval van Philippine geheel onuitlegbaar. — De drie Cazeruen minters, welke zo veel
in gezondheid of ongezondheid verfchtllen , zyn niet ver
De dampkring is voor alle
van elkapder geplaatst.
drie dezelfde: dan het verfchil wordt, door de meerdere of
mindere Itilliand der lucht, veroorzaakt. — De Cazernen , daar de lucht het meest bewogen wierd, en aan genen
fIilltand onderworpen was, was de gezondite.
De
andere , daar de lucht, door de bomen opgehouden , winder bewogen wierd , waren minder gezond. Eno
dubbele ry 'hoge bomen kan de lucht waarlyk opbouden,
hare beweging ftremmen, en dezelve dus fchadelyk maken,
zonder onmiddelyk ene fuperfaturatie van het phlogiston -te
weeg te brengen.
Dit kan men afnemen uit het nadeel, het welk ene ry bomen veroorzaakte, die cane
Spanjaarden , tot afwering der hitte, enz. in de Clete landftreken, om hunne woningen en plantagien zetten : — zy
ondervonden de fchadelykheid ever ftilftaande lucht, door
gedurige Ziekten, welke na het uitroeijen van dit geboomte niet langer waargenomen wierden (b).— Kan dus het geboomte de lucht zodanig doen flilflaan , dat zy zelfs aan
het rotten geraakt ; of liever, kan de flittland der lucht
oorzaak geven , tot het rotten van de waterdelen welke
zy bevat, zo kan zy ook met phlogiston gefatureerd worde n .
Voorts is UWeIEd. van gedachten , dat zodanig een
hint ftikking zoude veroorzaakt , of ten tninften Borstziekten te weeg gebracht , hebben.
Dog vergun my
aan te merken , dat onze dampkring nooit in dien that van
rust zy, noch zodanig met ihlogiston kan gefuperfatureerd
worden , dat zy een dadelyke verflikking te weeg brengt.
Dit moge in de Grotta del Cane plaats hebben,
die hyna geheel van de buitenlecht afgezonderd is; doch in
ene luchtcolom, welke met den dampkring noch enige gemeenfchap . beeft, is dit onmooglyk.
Daarenbovcn hebben ons de Heren SCHEELE en den Abt
FONTANA geleerd , dat men zelfs ene ontvlambare Iucht
fehadeloos inademen kan, wanneer zy verrnengd wordt met
(lat gedeelte gemene Iucht, bet welk altyd na ene gewonc
uitademing in de longen overblyft , en dat zy dus , vet-mengd
(b) Zie RICHARD over den Da7n,,,kring, p. 71.
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Inengd zynde , gemakkelyker en aangenamer ter inademing
is , dan de lucht des dampltriGgs zelve (c). Zal
dus ene zodanige lucht verftikking veroorzaken , zo moet
zy afgefneden worden van de gemeenfchap des dampkrings : zy moet van alle toevoer van verfche luchtcolommen verfloken zyn , en dit heeft in onzen dampkring,
zo ooit, allerzeldzaamst plaats.
Zie daar,, Myn Meer! het gees ik UWelEd. zeer Gc/.
voor het tegenwoordige mede te delen had. - Het is
genoegzaam , ow te doen zien dat uwe bygebrachte Waarnemingen Diets anders bewyzen , dan dat de dampen van
rottend Water in ene flilltaande of niet gcnoeg bewogene
lucht, fchadelyk woriden kunnen ; of liever, dat de Waterdeeltjes , door hitte en flilfland,' ene alferfchadelykfle
rotting in de lucht kunnen vcroorzaken. - En dit
was ene , welke ik reeds lang geloofd en voor bewezen gehouden heb. - Dog het is 'er verre van
dawn, dat zy de fchadelykheid dier dampen in ene bewogene dampkring betogen zouden.
Ik. hoop de cer te hebben van UWelEd. zeer Gel. myn
gevoclen , in een volgend Stukje der Letteroefeningen
nader te ontvouwen; UWe]Eds. berekeningen, aangaande
de Inwoonderen van Amfterdon na te gaan , en de berrekltelyke gezondheid dier Stad , tot die van andere door
UWelEd. gemelde Stedente onderzoeken; en eindelyk
tun leerftelzel door Phyfifcle Proeven te flaven.
inmiddels , zo noeme ik my , met hoogfichting ,
Wel Edele zeer Geleerde Heer !
UWelEd. zeer Gel. ondcrdanige Dienaar,
J. P. MICHEL L.
Amfierdani , den II May,
1783.
(c) Zie bet yourn. Phyfique. de i'Abbe ROZIER. Toni. I. p.
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GEDAGTEN OVER HET OORSPRONGLYR SCHRYVEN.

(OntIcend nit

YOUNG'S C.,;.-;jeEttires on

Original Compofition.)

„ Wie zelve Oorfpronglyk fchreef, Inv , met regt , oven
dit onderwerp de pm op 't Papier =ten,
9a
zy-
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zyne gedagten het Gemeen mededeelen. Niemand zal
war en hoe veel 'er in zyne Schriften berispenswaardig is, den lof van een Oorfpronglyk Schryver
betwisten. In den hoogen ouderdom van tachtig jaaren , vervaardigde hy,, Briefswyze aan RICHARDSON , zyne gitfingen over 't oorfpronglyk fchryven waar uit wy
't volgende ontleenden. Neemen wy dit in opmerking,
dan zullen wy ons min verwonderen over de Gebreken,
dan vertleld flaan over de Schoonheden. In dat tydperk des leevens , wanneer de Geest doorgaans zo wel
als 't Lichaam verzwakt , kon de zyne het prangen der
Kunstregelen niet verdraagen. In de daad, MCA zal, de
volgende Redenkingen leezende , zich verbeelden voor
zich te hebben, de Aanmerkingen van een jongeling,
die , vol moeds , vertrouwende op zyne kragten , te kennen geeft , dat by plat betreedene wegen verfmaadt, en
zich bekwaam oordeelt om nieuwe te openen. Stouts
Denkbeelden , diepe Inzigten , kragt van Styl , alles vol
gelykenisfcn , en zinfPeelingen , houden allerwegen den
Leezer gevangen. Deeze kleine Verhandeling behelst
volkomen de begrippen van YOUNG, als een Kunstregter befclionwd. Een oorfpronglyk Schryver zynde , kon
by geen Naavolgers dulden. Fly verweet p orn, dat
deeze zich hadt kunnen vergenoegen met de ear van
de Overzetter van HOMERUS" te weezen , in plaats van
na de eer te dingen , om een TWEEDEN HOMERUS
Engeland te geeven. Doch laat geen lauger Inleiding ons van deeze aizins Leezenswaardige Gedagten
te rug houden."
Dr. YOUNG,
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Wy worden alien Oorfprongelyken gebooren., van waar
komt het dan , dat wy alien Copyen ilerven ? Is dit de
fchuld der Natuure? Neen , de Natuur brengt geen twee
Zielen voort , elkander in alles gelyk , zo min als zy twee
Aangezigten fchept , die volmaakt met den anderen overeenkomen. 't Is, derhalven , de fchuld van den
Mensch. - De drift tot Naavolging wischt de onderfcheidende charaaertrekken uit, vvaartnede ieder Ziel
gemerktekend is. De Geleerde \Vereld befiaat niet mar
nit Lieden , die een eigen gelaat en een perfoonlyk aanweezen hebben. Dezelve is niets anders dan een ongefchikte klomp, van dooreen gemengdc Geesten , verward
door elkander, en honderd ondericheide \Verken, zyn in
den
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glen grond der zaaken , een en 't zelfde. Indien, onder
ons, een of Ait opitondt, die , om den voortgang van zynen.
Choran in de wereld te bevorderenalle ooze Boeken wegnam , orn de Badftobven te ftooken , en niets fpaarde dan
waarlyk Oorfpronglyke Werken , dan zou het Gemeenebest
der Letteren , zeer gelyken na eene groote Stad, die in
lichter laaije vlatnmen Itondt , en van welke niets flaande
bleef dan eenige onverbrandbaare Gebouwen, eene Sterkte, een Tempel, een Tooren , op afltanden van elkander
zich opdoende, een droevig uitzigt hebbende , op de ruInen
Van een verwoesten omtrek.
Ken u zelven — Acht u zelven — zyn twee Hoofdre.
gels, zo noodzaaklyk in de Schoone Kunften, als in de Zedekunde.
Ken u zelven — Wy mogen op ons toepasfen, 't gen.
MARTIALIS eenen flegten te gemoet voerde. Niets is zo naby, niets is zo verre van ons dan onze eige Ziel. -Schryvers, duikt in dien afgrond , peilt de diepte van den
Geeft, meet zyne uitgeftrektheid, fpant al de kragt van
deszelfs vermogen in , laaten ze vrylyk werken mar dien
kant tot welken zy van zelve overhellen. Ontfteekt, blaast
op de verfpreide vonken van Licht en vuur, welke uwe agtloosheid laat uitgaan, of welke gy verdooft onder een flegten hoop van ontleende en gemeene denkbeelden. Haast u
om ze in &n brandpunt te verzarnelen, en 'er een lichtend
lichaam van te maaken. Dat als dan uw Vernuft, indien
gy 't zelve bezit, nit uwen boezem voortkomt, gelyk de
Zon voortfchoot nit den fchoot van den Baijert : durft de
eerfle zyn om deeze nieuwe Star te bewonderen , fchoon ze
uw eigen werk zy.
Acht u zelven Voedt geen te groot wantrouwen omtrent uwe bekwaamheden. Laat u niet te zeer inneemen ,
door 't gezag van beroemde Schryveren van groote Voorbeelden. Warrneer gy moeds genoeg bezit, om u zelven
te agten, zult gy mogelyk zien , dat de algemeene agting
zich by de uwe voegt. Geeft altoos de voorkeuze aan de
natuurlyke Voortbren gzels van uw eigen a eest, boven de
rykfte fcbatten van dien Bens anderen. 't Betekent
wat met
b
HORAT/US /C kunnen zeggen:
Men funs pauper in are.
In 't Gemeenehest der Letteren, moeten wy de Eerzugt
hebben van citsmt , die liever de eerfle in een arm Dorp,
dan de tweede in het magtig Rome wi/de weezen. Dit is
het
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bet eenigst middel om aan uwe Werken een cliata&er te
geeven, dezelve alleen eigen, dat alleen aan u toekornt, en
u den grootfchen tytel van Schryver fchenkt.
Om deeze
wel te bepaalen: Een Schryver is een Man die denkt,
en opftelt: en alle die 'overweldigers der drukpersfe, hoe
veele dikke Werken zy zamenraapen ,hoe Geleerd zy mogen geagt worden, zyn alleen liederf die leezen en uitfehryven.
Een Schryver, die deeze twee Regels verwaarloost, zal
nooit een Schryver op zichzelven weezen. Hy zal , ten
meesten genomen , den hoop vermeerderen der duistere
Schryveren, alle zyne gedagten zullen eene ongelukkige gelykvormigheid hebben, met de gedagten der menigte. Zyn
Geest, ingenomen met zyne Weetenfchap, _gedrukt onder
de denkheelden van anderen, zal de kragt.derven 0111 het
zaadbeginzel van een nieuw denkbeeld te bevatten, ik laat
.Haan te ontwikkelen. Hy is de Man niet, die u een
verfchiet zal openen , en een gezigtpunt aanwyzen, onbekend
in fchitterencle vlakten der Verbeelding. Ais cen
flaafsch navolger volgt hy de bende van gemeene Schryvers ,
en kruipt fleepende voort op het fpoor der oudheid. Even
als een bygeloovig Godsdienflige , die , beevende aan den voet
zyns magtloozen Afgods, hem een hulpe afbidt, welke deeze hem niet kan geeven „ werpt by zich, met een blinden
eerbied neder voor het Standbeeld van een Groot Man, omheist met nedergeflaagene oogen, bet voetftuk , en gelooft
dat het genoeg is het zelve aan te raaken , om vergiffenis
te verwerven voor zyne misflagen en middelmaatigheid. —
Het waar Vernuft doortrekt alle openbaare wegen in derzelver uitgeflrektheid, vindt , cindelyk, een nieuwen grond ; by
ontgint denzelven met wakkerheid , en recht 'er een gedenkteken op, 't welk verwondering baart door de floutheid of
de vreeincilieid van den aanteg.
En, waarom zou het onmogelyk weezen, dat 'er meer
groote Mannen opftonden , dan 'er reeds zyn te voorfchyn
g etreeden? Waar is hy, die zich vermeeten durft, de diepte van 's Menfchen Geest gepcild te hebben ? De grenzen
van denzelven zyn niet min onbekend dan die des Heelals.
Zints de wordin g der \Vereld is 'er mogelyk ge m
enkel Mensch gevonden
b , die niet than bleef binnen den
eindpaaldien by zou. hebben kunnen bereiken , en veel
minder deedt dan by zou kunnen doen.
Altoos de voorbeelden van 't voorlcdene ten regelmaat
neemende van het mogeiyke , behoeft men zich niet tc verw(n-
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Ivonderen, dat dit Vooroordeel, 't welk op geen beweezen
beginzel fleunt , noch zelfs op eenige nalpeuringen , het
denkbeeld van onze eigene bekwaamheden en vermogens in
onze oogen doet inkrimpen. Waarom zou viRott_tus zyn
verwonderlyk Meesterfluk de Eneis ten vuure gedoemd hebben ? Om dat by, zyn werk voltooid hebbende , ontdekte
dat men verder kon komen dan de eindpaal door hem bereikt. Waarotn zouden wy de plaats, door hem van verre
gezien , niet kunnen naderen? lndien, eer HOMERUS
fchreef, een Weezen van hoogen rang, het plan van de
Godlyke Riede op aarde gebragt hack, of 't zelve door 't
Menschlyk GefIacht , by toeval , gevonden was, is bet
waarfchynryk dat de uitvoering het vertnogen van den
Mensch zou overtroffen hebben. Desgelyks !louden wy het
tegenwoordig voor onmogelyk, HOMERUS te overtreffcn.
Ondertusfchen is het blykbaar, dat de eerfle oordeelvelling
eene dwaaling zou geweest zyn. Wie heeft ons gezegd
dat de tweede geene andere is? — Deeze twee vooroordeelen vloeijen voort nit dezelfde bron. Onze Onkunde van
de waare afmeetingen der vermogens van 's Menfchen
Geest.
Zou het onmogelyk weezen , dat de laatfle afdrukzels, die
de Schepper van de Menschlyke zielen trekt, de volntaaktfle fchoonfle zouden zyn? Dat 'er een tyd zal komen , waar op de hedendaagfchen een oog van genoegen en
vol rechtmaatige grootschheid kunnen flaan op de voorige
Eeuwen, de dagen van HOIVERUS en DEMOSTHEICF:S aanmerken als de Dageraad van het ontluikend Vernuft , en
Athene , als de wieg der nog kindfche vermaardheid? —
Slaat het oog op de Natuurkimde, de Wiskunde , en de
Zedekunde, welke fchielyke vorderingen hebben zy niet
y,emaakt in een klein beilek van Eeuwen? De Kunflen en
Weetenfchappen zyn hand aan hand voortgegaan, en met
deeze de gemakken en aangenaamheden des /evens , de
vermaaken en de roem des Menschdoms. Deeze
menigte van ontdekkingen verfchaft aan het Vernuft nieuw
voedzel. De Kunflen en Weetenfchappen zyn de Wortels. De kunst van Schryven is een Bloem: moet dan ,
wanneer de Wortels zich uitbreiden, doorfchieten,
allerwegen voedzel zuigen, de Bloem verwelken of verbasterm ?
Ongetwyfeld is het raadzaam de Ouden te /eezen; en
'er is memand , dan de Man van Vernuft, die 'er volkotun finaak in kau vinden. Dc roem noodizt ons bun te
Oyer-
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overtreffen ; de Rede wil dat wy onze kragten beproevert
in een bellaan waar in de fchande, van te kort te fchie=
ten, Beene gevolgen van aanbelang heeft. 'Vat my betreft, ik ben volkomen overtuigd, dat de minderheid der
tegenwoordige of toekomende Gellachten, by de voorgaande vergeleeken, in de natuur der zaake gegrond is;
en dat, in alle Eeuveen , de Zieleri der Menfchen gelyk en
evenveel verrnogend zyn. Het hangt , derhalv en , alleen
van de Menfchen af, en boven al van de uitwendige otnftandigheden , die meer of min de ontwikkeling onzer bekwaamheden beguntligen.
Hoe ! zouden wy het ons vermeeten uitfpraak te doers
over de Vermogens van 's Menfchen Geest in 't algemeen,
dear elk Mensch, hoofd voor hoofd, de kragten van zyn
eigen Geest niet kent ! Kan men lochenen dat onze onbekende Bekwaamheden niet in onzen boezet kunnen
fchuilen , gelyk de Parel in de fehuip van den loggers
Oester, en de Diamant in de ingewanden van een ongevoelige P ots ; wagtende , dat eene gelukkige omflandigbeid dezelve opwekke , of dat verdubbelde poogingen ze
uit den flaat der werkloosheid rukken , naa dat wy zo
veele verfchylizels van lien aart , door alle tyden been,
gczien hebben ? Menfchen , lange in eene tlikdonkere
duisternis verhoolen, komen 'er eensflags uit voort , aan,
gedreeven door de kragt eener onvoorziene oorzaak, en
fchitteren in ooze oogen met hellen luister. Dikmaals
than zy zoo zeer verbaasd over bun gelukkig flaagen, als
bet Gemeen , 't welk bun bewonderd.
Onder tie Schryvers , die eene meer dan gemeene maate van verdientten bekomen hebben, zyn 'er weinigen
of zy ondervonden , meer of min, lbort van verrukking. Op 't gezigt der eerfte ftraaen, die een zich ontwillelend Vernuft verfpreidt over eenig opal , fpringt
de Schryver op als iemand, die in den nagt een helderlichtend verfchynzel aan het Uitfpanzel ontdekt. Hy kan
van zyne verwondering niet bekomen. Hy kan ziclizelven naauwlyks gelooven. Terwyl die edele fchaatnte zytie kaaken verft, mag men hem de taal te gemoet voeren,
die MILTON gebruikte ten opzigte van EVA , als zy ,voor de
cerise keer, op de flille oppervlakte des waters in den Hof
van Eden, Naar aangezigt befchouwde. Het rchoone Schepzel,
't welk gy ziet en u bekoort , zyt gyzelve. Het Vernuft gelykt
dan na een teder Vriend, die vermomd ons vergezelt. Wy
betreuren zyn afweezen... Hy ontdekt zich , ons omhelzende, en onze verrukking evenaart onze blydfcliap.

MICE EVZONDE RH. WEGENS E STAD MESSINA, ENZ. 257

VITTREK ZEL UIT ZEN BRIEF EENER REIZE DOOR SICIL IE EN MALTHA , VAN DEN GRAAF DE BORCH ; BEVATTENDE EENIQZ IWZONDERHEDEN WEGENS DE
STAD MESSINA ,ENZ. (*)
MESSINA, 8 December , 1776.

Myn Heer!

I

k heb het, zedert myne aankomst in deeze Stad, zo
druk, en ik heb zo veel te zien gehad , dat het my on.
mogelyk is geweest u in die eerfte dagen te fchryven ; gelukkig heeft het heden wat geregend , en ik twyffel, of
wy wel zallen uitgaan v66r den avond, wanneer wy voor
hebben om . naar den Schouwburg te gaan (t). Ik zal deezen tyd waarneemen om u te fchryveu.
Men rekent twaalf myleu van den Pharos van Afesfina ,
gefchikt om den ingang van die (haat te verlichten , tot
aan de piaats daar de Zee die fchoone haven begint te 'waken , die:de eenigfle in zyne fobrt, en de eerfle van Europa, zou zyn, zo die van Mahha , gelyk men my verzeken , haar niet ovcrtrof. Verbecldt u de uitgearektfte en
g emaklykfte Reé , de veiligfte Haven die men zien kan , in
zo verre, dat de Zee , in deeze verbaazende kom , altyd flil
en bedaard , eene effene oppervlakte behoudt , terwyl haare
grimmige golven , zig met een fchroomelyk geraas tegen
de rotzen: en tegen malkanderen verbryzelende , de
echo's van rondom door een honderdmaal herhaald geloei
doen weergalmen. Dit verfchillend gezigt van de Zee treft
dies te nicer, om dat men hier,, in plaats van de naakte
rotzen , of van een wenn* groen van de Kalabrifche Kust ,
eene heerlyke Stad als tut de Zee ziet opgereezen , die.als
tot den zetel voor bet gebied over dit Element kercliikt
fchynt te zyn. Eene trutfche kaay , met groote Platte Nene!'
O Deeze Reize is, als een Supplement op sa ynowtts Reize,
by de Drukkers deezes, Tama en Tieboel, op de Pers,
CO De Schryver zegt ook in deezen Brief, dat hy in de
Opera geweest is, daar ik my, fehryft fry, fchriklyk verveeld
zou hebben, had ik niet het geluk gehad , van my, in de La..
gie van ,!en Prins DE LA scALETTA, by zyne bekoorlyke Fami.
lie, to vinden. De Troep is elendig Becht, de Mteurs fpee/.

don zonder oordeel of finaak.
V. DEM... MENGELW. NO. 6.
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nen geplaveid , bied den voetgangeren eene aangenaame en
gemaklyke wandeling , bykans altyd in de fchaduw,, aan,
en verfchaft de grootite gerieflykheid in het ontlaaden der
Koopwaaren. Groote gebouwen , uit hardlteen opgetrokken , en meestal naar het zelfde made' gefchikt , zonder
andere afbreking dan die van eenige groote poorten daar
de voornaamite ftraaten der Stad op uffloopen , maaken
een der trotfte gezichten die men zich verbeelden kan. De
ftraaten van Mesfina beantwoorden wel niet aan de fraaiheid van de haven , doch zy zyn breed, meestal wel getrokken , en zeer wel geplaveid. Ken der eerfte dingen ,
welken men aan alle vreemdelingen , die te Mesfina aankomen , vertoont , is een beeld van Neptunus , de monsters
Scylla en Charybdis geketend houdende. De Heer Ba yDONE is zo toegeevend geweest van het voor ,fchoon te
houden. Ik verfchil ten eenemaale van hem, en zoude 'er,
zonder zyn getuigenis , niet eens melding van gemaakt
hebben. Het Standbeeld van den Koning van Spanje , niet
verre van daar geplaatst, komt my voor , veel meer regt op
de oplettendheid van een waarneemend reiziger te hebben.
Schoon geen fink van groote kragt , vereenigt het echter
de juistheid der omtrekken met veel bevalligheid.
Mesfina heeft nog andere beelden van verfcheidene meesters , maar zy zyn niet fchoon genoeg om met byzondere
loffpraaken aangehaald te worden. Men moet evenwel een
Koper beeld van Philip pus V niet ongedacht voorhy gaan ;
gelyk ook niet een ander fink, zynde vier Zee-paarden door
kleine Genies getemd , alles uit den blok manner gehouwen,
en zeer zacht van beitel.
Het Geflagt van den Prins DE LA SCALETTA mag in
211e opzichten , als het eerfle van de Stad , befchouwd worden, 't zy ten opzichte van de geboorte, de rykdommen ,
en de achting welken bet heeft, 't zy wegens het vermaak 't welk de vreemdelingen , die daar toegang krygen,
door de vriendelykheid dier familie genieten. Twee zoons
en eene dochter zyn even zeer fieraaden onder hunne
Stadsgenooten als zy de wellust hunner eerbiedwaardige
Ouderen uitmaaken. De Prins zelf heeft veel gereisd , en
zyn verblyf in vreemde landen heeft hem de zeldzaame
kunst geleerd om de Franfche levendigheid met de hartelyke
herbergzaamheid der Siciliaanen te paaren. Zo gy ooit in
Sicilie komt, gelyk gy voorbebt , moet gy eene Recommandatiebrief voor dit this zien te krygen, het zelve alleen
kan veele andere te zamen opwcegen.
Dee-
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Deeze Prins bezit in zyn Paleis eene zeer fchoone verza.
Theling van Schilderyen van verfchillende meesters • eene by' te worzonderheid, daartoe betrekkelyk , verdient opgemerkt
den ; namelyk ,dat de Voorouders van den Prins deeze Schilderyen met een Fidei-Commis bezwaard hebben waardoor
derzelver vervreemding- voor altyd wordt afgefneeden. De
eerfte eigenaar dier Stukken moet daar oneindig veel werk
van gemaakt hebben ; dewyl by op geene andere zyner bezittingen zulk eene bezwaaring gelegd, en derhalven zyne
nakomelingen in de mogelykheid gefteld, of gelaaten heeft,
om hunne tytels , en hunne geheele erfenis te verkoopen,
en ten dien opzichte alleen voor deeze Quadri rifpettabili
heeft gezorgd.Het Gasthuis van Mesfina is zeer groot ; het is zyn
oorfprong , voor een goed gedeelte , verfchuldigd aan de Pest,
die gy weet , dat, in 1743, zo vreesfelyk in deeze ungelukkige , Stad heeft gewoed, dat zy 'er byna geheel door ontvolkt wierdt. De inkomften van dit Huis worden met
zeer veel wysheid en zuinigheid beflierd , buiten welke zodanige geftichten zig niet lang kunnen flaande houden. De
meeste ziekten , die het menschdom , zedert eenige eeuwen ,
wel met minder hevigheid , maar geweener drukten, en die
zeer gewoon zyn under de Siciliaanen, hebben de uitgaaven
van dit Huis grootlyks vermeerderd , en buiten den liefddaadigen onderftand van deszelfs beflierderen , en byzonderlyk
dien van den Prins DE LA SCALETTA zou deeze flichting
reeds lang onvermogende geweest zyn om de heeft haarer
inkomften goed te rnaaken.
De Hoofdkerk van Mesfina, nog door de Normannen op
de fundamenten van eenen ouden 1leidenfchen Tempel , zo
men wil, gebouwd , vertoont een groot Schip met twee laage zyden , maar zonder den minflen finaak. Men ziet'er de
veranderingen aan, die in verfchillende eeuwen van verfcheidene deelen deezer Kerk gemaakt zyn; en men kan nit dezelve de verbetering, of het verval , van den fmaak in die
eeuwen opmaaken. Byaldien dit met voordacht en goed
overleg gefchied ware, zou het van veel belang zyn, voor
de Historic der Bouwkunde ; maar dewyl het cen }outer
uitwerkzel is van toeval en wanorde, brengen die ftrydendc flukken niets dan cen onaangenaame gewaarwording van
bet geheel voort. Ik befpaar u de melding van andere
Geestelyke Gebouwen , om dat die befchryvingen , met weinig
nut, meestal lastig en verveelende zyn.
Gister avond hebben ivy eenbezoek afgelegd by den Heer
COR-
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Gouverneur van Mesfina, een oud °Meier, een
zeer verttandig, achtenswaardig , man. Hy heeft ons vryheld gegeeven van het Kasteel, het Lazaret, en de Salvador te gaan bezichtigen. Het laatfle .is een uitfpringend, afgezonderd werk , gebouwd aan het enide van de Land-Tong,
die de Haven van Mesfina maakt.
Het Kasteel , door .de Spanjaarden gebouwd , draagt allerwegen de merktekenen van hunnen fmaak , en van hunne wyze van bouwen een hechte ftevigte, veel grootheid in de
onderneming , eene verbaazende kostbaarheid, zie daar de
eerfle aanmerkingen , die men maakt, en die 'eenen oplettenden reiziger inderdaad in 't oog fpringen: in de volgende ontleding komen hem verfcheide anderen voor den geest,
die zich niet wel laten lchryven , en welken ik a by myne
terugkomst zal mededeelen.
Het Lazaret is, in voile Zee , voor een goed gedeelte op
pain gebouwd. Het is groot, ruim , vry gemaklyk, en
beantwoord wel aan zyne verordening.
De Salvador, een aanmerkelyke Forties, fchoon van weinig voorkomen , beflrykt de FIaven en de Straat, en heeft
de voordeeligfle plaatzing voor de verdeediging van dien
post. Men vertoont daar een Slang-ftuk , 't welk men
vertelt twaalf mylen verre te dragen; een fraaije affland !
dog ik herinncr my, dat een Duitsch 011icier my, in goeden ernst, verzekerde, dat 'er te Olmutz in Moravie een
Sulk was, 't welk zes Duitfche mylen droeg, ieder Stad
heeft gemeenlyk haare \Vonderen, of, zo u dit woord hinclert , haare Fabelen.
De Pharos, of Vuurtoren, gefchikt oin de doortocht, in
de araat , te verlichten , is in ailes gelyk aan welke
op Kaap Pelofe tegen over de Scylla, gezet is. Het is eene
Toren met eene foort van lantaarn, waarin eene groote lamp
brandt , die vry weinig licht geeft; want de Wacht wil
do Oly liever by de fpyzen gebruiken , clan nutteloos, gelviz zy het begrypen, te laaten verbranden.
Dc Land-Tong, waarop de Citadel geboutwd is, Overgaande , heb ik het vermaak genoten , van bet fcboonfte gezicht , dat men zich verbeelden kan. De Zee, te deezer
plaatze door Sicilie en Italie beflooten , fchynt eene heerlyke en majeflieuze Rivier te zyn , nit eene oneindig groote
kom voortkomende om haare watcren met pracht in den boezem der Zee te voeren , welke men als in 't verfchiet bemerkt.
De ftroom van deeze ftraat is zo zichtbaar, dat de begocheling daardoor, inzonderlieid wanneer by V211 't Noorden
naar
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naar 't Zuyden vloeit , nog flerk vermeerderd worth; en
men voelt eene levendige ljyt dat zulk eerie trotiche rivier,, die eene breedte van vier mylen vertoont, zulk een
kortet. weg afloopt , of zo weinig affland tusfehen haar begin , en haar einde heat.
Twee mylen van Mesfina is eene illyn van SteenkoJ ,
waarvan men hier te lande gebruik maakt; dog , na verfeheidene ontbindingen, heb ik bernerkt dat deeze Delfflof niet
geheel ryp is, en dat de groeijende zelfftandigheden , die'er
de balls van zyn , fchoon fled( met zwavel bezwangerd , geen
phlogiston genoeg hebben ow eene goede brand Itof te zyn,
gelyk die Welke men in Engeland, Holland,Frankryk , enz.
uit den grond haalt. Het is niet dan een graafbaar bout, in
git veranderd, met overvloed van Napbta en Steen-Oiy.
Op een uithoek die de Haven van Mesfina formeert, en
vvaarop de Citadel , het Lazaret, en het Fort San Salvador
flaan, op dien uithoek, zeg ik, Braccio di San Raynero
genaamd , maaken de Mesfmeezen , konst-flyp-en molen-fleenen, die in deugd niet behoeven te wyken voor die welken
zy nit andere fleengroeven van hun eiland haalen. Men
gaat op deeze wyze te werk. Eerst begint men met de eertle
laag , die geheel nit een Quartsachtig zand van eene vry
groote korrel beflaat , weg te neemen. Vervolgens graaft men
ter diepte van drie of vierde half voeten , en men maakt met
een fchop een ronde vorm , van omtrek en dikte zo als men.
den Peen wil hebben ; men maakt in het midden eene opening ,gefehikt om het middelpunt van den Steen te maaken,
en het vierkant flout of yzer door te fleeken , waarmede
dezelve gedraaid zal worden. Vervolgens klopt men alies,
om de oppervlakte glad te maaken en alle de deeltjes wel te
vereenigen. Dan laat men deeze weeke-zelfltandigheid,
dus bereid , in dien that voor de aanraaking of (peeling der
hen blootgefleld, en na verloop van een jaar verbindt het
fleenmaakend rap deeze deelen , fchoon meestal onge/y1cflachtig, en geeft dezelve alle de vastheid , die tot de voldoende
oogmerken noodig is. Herinner u, myn Vriend, dat ik, in
myne Mtmorie over de Steenmaakende lappen , deeze methode
byna gegist heb, toen ik aan die volkeren, die geene groeven van harcifteen hadden, raadde om door, cle kunst het
gebrek der Namur te vervullen, en zig , geen deeze hun
geweigerd hadt, door eigen vinding te verrehairen.
Mesfina, dat door haaren luister, haaren Koophandel, en
haare Volkrykhcid den voorrang aan Palermo betwistte, is
zedert i743, byna gcheel ontvolkt door eene wreede pest,
door eene doodelyke kinderziekte gevolgd, waardoor,
S3
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den tyd van zes maanden , zeven0g duizend Perfoonen
wierden weggefleept. egenwoordtg kan men naauwlyks
dertig duizend inwooneren binnen haare,--muuren tellen.
De Handel is , na dat de gemeenfchap m%t de Levant afgebrooken is geworden, geheel gevallen, en deeze Stad
verplicht alleenlyk gebruik te maaken van de weinige
goederen die haar van Marfeille , Livorno en Genua wore
den aangebragt. Alle die fraaije huizen , die het fieraad
van de Haven . maaken , zyn meestal verlaten , en Mesfina
vertoont zig deezen flaat van kwyning als een fchoon
lighaam van zyn levenwekkenden adem beroofd.
Morgen ochtend heel vroeg moeten wy de Stad verlaten. Dus zal ik hier myn Brief eindigen; fchreef ik
voort , ik zoude aan het philofopheeren raakqn. De Onheileri van Mesfina zouden my eene menigte aanmerkingen voor den geest brengen , over de Omwentelingen der.
werzldfche zaaken , en den weinigen that, welken men
op derzelver duurzaamheid maaken kan.

BRIEF VAN EEN RUSSISCHEN EDELMAN IWAN AL-Z, BEVATTEN.
DE EENE BESCHRYVING VAN ZYN BEZOEK, AFGELEGD BY DEN
HEER JOHN BERTRAM , BEROEMD KR UIDKUNDIGE IN PEN.
SYLVANIE WAAR IN EEN KEURIG VERSLAG GEGEEYEN WORDT VAN DE NUISHOUDING DENK- EN
LEEVENSWYZE DIENS AMERICAANSCHEN
WYSGREES.
MYN HEER

an een zo eenvoudig Man , als de Heer JOHN BERTRAM ,
AAmerica
verfeheide nutte ontdekkingen , en de kennis vee,
ler nieuwe Planten verichuldigd. Hy houdt eene uitgeftrekte
Briefwisieling met do uitmuntendile Schotfcize en franfchc
Kruidkundigen. ULatcA, Koningin van Z,weeden , heeft hem triet
eenen Brief vereerd. lk vond my opgewekt om hem te bezoeken , en zal eon verflag geeven van myne ontmoetingen ,
gerchikt om dien Man , in veete opzigten, nailer te leeren

kennen.
Het Huis van

den Heer BERTRAM is klein, dock zeer gefbhikt. In het eerfte voorkomen deedt zich iet byzonders op,
't welk het Meer) to onderfeheiden van de Huizen zyner Bunren : eene kleine Tooren op 't midden diende niet alleen om
het te verfterken, maar ook om eene voegelyke plaats tot een
trap :lit televeren. De fohikking der velden , fehottingen en,
orde en gereimalen , (Iraq do kenmerken van
gel ct,
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geldheid, 't geen , in zaaken des Landbouws, altoos ten teken ftrekt van welfla ggenden vlyt.
By de deur werd ik ontvangen door eene Vrouwe , zeer net
en eenvoudig galkleed; zonder eenigen omflag of pligtspleeging
vroeg z e my, op een inneemenden toon, „wren ik begeerde
„ te fpreeken
Ik zeide den Heer BERTRAM.
„ Tree binnen indien bet u behaagt , en gaa zitten , ik zal
Neen, ik wil liever bier rood/3„ hem laaten haalen.”
wandelen , en zal hem wel aantreffen. Een weinigvoortgewandeld zYnde , ontdekte ik de Schuylkill, met bogten
loopende door de aangenaame velden , en floeg myn oog op
een nieuwgemaakten dyk, die den ilroom zeer feheen te bepaalen. Naa een geed fluk wegs daar op gevorderd te zyn,
kwam ik einde]yk ter plaatze waar de lieden bezig waren met
werken. 1k vroeg, of iemand hunner my kon zeggen, waar
de Heer BERTRAM was ? Een Man , bejaard van weezen ,
met een wyden langen broek aan, en een lederen fchootsvel
voor, zag my vriendlyk aan, zeggende: „ Myn naam is BRA„ TRAM, verlangt gy my te fpreeken?”. Myn Heer ik
kwam hier met oogmerk om u te bezoeken, en eenigen tyd
te praaten, indien gy het met uw werk kunt fchikken.
Zeer kernaklyk ; ik onderrigt en befiuur veel eer dan dat
„ ik work."
Wy wandelden na het huis ; by lies my een floel geeven ,
terwyl by in een ander vertrek ging om zich te verkleeden ; wederkeerende , zat by by my neder. lk begon bet
gefprek in deezer voege. Uwe wydvermaarde kunde
in de Americaanfche Planten , en uwe welbekende gastvryheid,
heeft my aangezet een bezoek by u of te leggen , 't geen
ik hoop dat u geen overlast zal aandoen , gaarne zou ik met
u eenigen tyd in uw tuin wandelen.
„ Het grow„ voordeel ,” antwoordde by, „ 't geen ik trek van . 't
„ geen gy myne vermaardheid 'in de Kruidkunde noemt , is
„ het genoegen dat ik daar door dikwyls het bezoek van
„ Vrienden en Vreemdelingen ontvang; doch onze wandeling
„ in de tuin moeten wy voor als nog uitflellen ; de eetens7
„ klok Iuidt." Wy traden in een groote Zaal; waar
cen large tafel flondt , vol fpyzen: aan 't laager einde zaten
zyne Negers , op deezen volgden zyne Daglooners , worts
zyn Gezin en 1k ; aan 't oppereinde voegde zich de eerwaardige Huisvader met zyne Vrouw. Elk boog-zich , en
deedt zyn gebed op de eenvoudigfle wyze. „ Naa
„ de weelde onzer Steden gezien to hebben," merkte de
neer BERTRAM op, „ moet deeze eenvoudige Maaltyd u een
Vastendag fehynen."
Geenzins. Mr. BERTRAM; deeze deftige Landsmaaltyd overtuigt my, dat gy my ontvangt
,als cm, Vricnd en ouden Bekcnden.
Dit Verheugt
my : want gy zyt van barren welkoM
ben onkundig
$4
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,, in pligtpleegingen : 7,e zyn geenzins y oldoencle proeven van
opregthcid ; onze Broecieriehap, (KAakers) daarenboven , is

gcheel N, reemd van 't geen de WereId beleefdheden noemt.
Wy behandelen anderen even als onszelven. Gisteren ontving
ik een Brief van Philadelphia, nit weiken ik verlIond dat
„ gy oft Ru stand koint; wat tag kan a hebben aangezct uw
Geboorteland te verlaaten, en cone zo verre reize te doen
„ orn kundigheden te verzameten , of vermaak te vinden P
„ Waarlyk , gy duet dit ens eerst opkoMend Landfchap
„ groote eere aan , met td deilken dathet lets uwer aan„ dagt waardig oplevert." Ile ben reeds ten overvloccie voldaan vonr de moeite des - overtochts. 1k zie de
tegenwoordige Americaanen aan , als het beginzel van toekomende Volken, die dit ongemeeten , Vasteland zullcn vervullen. De Rusfen mogen, in zeker opzigt, met de Americaanen vergeleeken worden. Wv maaken mede een nieuw
Volk uit , nieuw meen ik in de kennis der berchaavende
Kuntlen en Weetenrehappen. Wie weet, welke omwentelingen , Rusdand en America, ten eenigen dage, hervoortbrengen.
Wy zyn misichien nader &wren dan wy denken. 1k belehouw , met con bvzondere opmerking , alle uwe Steden ,
derzelver Aanleg en Befiuur,, 't welk ze reeds zo beroemd
geniaakt heeft. Schoon ze nog zo nieuw zyn , en in zo
verfehe geheugenis liggen, zal nogthans derzelver Oorfprong
de Naakomelingichap misfchien zo zeer verlegen doen ilaan,
als wy ens nu verlegen vinden om het begin vast to
van eenigen , door den tyd meest verwoest. Uwe nieuwe
Gebouwen, uwe Straaten, herinnerden my die der Stad P onp ej , waar ik my, weinig jaaren geleden, be yond. 1k bezag 'er alles met aandagt , en inzonderheid de voetpaden
langs de huizen. Zy feneeneit zeer hol uitgefIeeten, door
het groot aantal inwooncieren, 't welk se voorheen betradr.
Maar hoe fang geleden, geen Bouwers, geen Eigenaars zyn
'er overgebleeven ; niets weet men 'er van! - „ Wel ,"
viel Heer BERTRAM my in de reden, „ gy lehynt een zeer
„ bereisd Man voor iemand van 'owe jaaren."
nig jaaren , myn Hoer , zyn genoeg oin iemand een groot
gedeelte der aarde te doen doortrckken; duch 'er words een
Moek verfland vereleht , oin ovcral , waar wy komen, nutte
kundigheden op te ,zamelen. ik bid u, Mr. BERTRAM, welke Dyken zyn' het, die gy daar aanlegt , waar toe zo veel
arbeids en kosten ? „ Vriend IWAN, geene zoott van
„ arbeid was ooit een Land voordeeliger, en teflens yocr
E'igenaars. De Schuylkill beciekte. voorheen , met des„ zelfs Yeel yuldige'bOgten,eene groote uitg,eflrektheid gronds,
fehoon het water, self's by de hoogfte getyen, zeer ondiep
„ was; en ichoon zommige gedeelten altoos droog bleeven,
„ leverde deeze groote v/akte niets op dan een vuilen moeras„ tigeu
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(• igen grond, op welken noch geploegd, noch gemaaid kon
„ worden. De eigenaars van deezen grond maaken nu een
wy betaalen 's jaarlyks aan den Kasfier der
„ lichaam
Maatfchappye eene zekere fornme r , die meer bedraagt, dan
„ de onkosten, doorgaans noodlg om de toevallen, die door
• overarooming of dykverzinking ontilaan , goed te maaken.
99 Aan 'deeze gelukkige fchikking hebben wy dank te weeten
dat zo veele duizenden morgen lands den Schuylkill cot', woekerd zyn, die thans de nabuurfchap onzer Stad zo zeer
vercieren en bevoordeelen. Once Breeders van Salem in
Mewl, 7erfey hebben de kunst van bedyken nog tot een
veel hooger trap 'van volkOMenheid gebragt." 't Is
zeker een wonderwelbedagte vonddie zeer tot eere Ilrekt
der deelhebberen ; het Ilrekt ten blike van fchrander overleg,
en van eene hoogstpryzenswaardige Indien de
Inwoonders van Virginie uw voorbeeld wilden volgen , de
fhat hunner inkomrten zou zeer veel verbeteren. Ik heb van
zulke maatfchappyen op geene andere .plaatzen. in 't Vasteiand
gehoord. Penfylvanie fchynt tot hier toe onder alle deeze
, die geens gelyken
fchoone Landflreeken als eene
heeft, uit te munten. Ik bid
myn Heer,, welke kostcn
loopen 'er op , eer deeze gronden gerchikt zyn om gewasfen
voort te brengen? „ Die kosten zyn groot, inzon„ derheid als wy meiren , boomen , rietgewasien ontmocten ,
„ en te zuiveren hebben. Maar zo groot is de rykheid des
„ gronds en de voedzaamheid van 't gras voor het Vee , dat
0 het voortbrengzel van drie jaaren al het uitgerchooten geld
„ weder in kas brcngt.”
Gelukkig Land , ricp ik
waar de Natuur zulke tyke rchatten gefehonken heeft;
fchatten , veel hooger. dan Goud- of Zilvermynen te waardeeren. Indien dit geheele fchoone Landfchap deezerwyze bearbeid wordt, is het Been wonder, dat het , van wegen den
voorfpoed en vlyt der. Inwoondekon , zo beroemd is.
Onder dit fpreeken hadt het arbeidend gedeelte des Ge.
zins het middagrnaal geeindigd , en was met eene vocglyk-held en Ililte, die my zeer behaagde, been gegaan. Kort
daar op hoorde ik, zo my dagt, op eenen affland, een concert van Speeltuigen. Floe eenvoudig en herderlyk uw Maaltyd was Mr. annum,
dit is het Defert van een Vorst!
wat boor ik?
„ Vriend IWAN ontzet u niet, 't geed
gy hoort is even eenvoudio. als al de rest." Ik ging nieuwsgierig op 't geluid of , en den trap opklimmende, ontdekte ik
dat het de wind was , die de inaaren van eene Eolifchc Herp
bewoog; een Speeltuig, 't welk ik nooit voorheen gezien had.
Naa den .maaltyd dronken wy een vies Madera wyn, zonder
de lastige plegtigheden van toe drinken , gczondheid vvenfchen, enz. eu begaven ons na zyne Studeerkamer.
Nauwlyks daar op getreeden , zag ik een Wapen 1:angen
S5
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in een vergulde lyst, met den naara van JOHN BERTRAM.
De nieuwigheid van zulk een pronk, fff deezer plaatze, trof
my. lk kon my niet wederlioucien van te vraagen : Hebben
de Vrienden eenige grootsheid in deeze Wapens , die zomtyds dienen tot kenmerken om de Famthen te onderfeheiden ;
doch meesten tyds uit trotsheid worden opgehangen?
„ Gy moet weeten," antwoordde myn Gastheer,, „ dat myn
„ Vader een Franschman •was, hy bragt dit gefchilderd Wa2
pen met zich herwaards over. 1k bewaar het als een fink
oud Huisraad, en tot een gedagtenis van zyne komst bier
„ te lande."
Van zyn Studeerkamer begaven wy ons in de turn , met
cane verbaazende menigte keurlyks , GewasCen en Planten vervuld : eenige lionden een Ctraniehuts; boven, de Deur las
men deeze regels

Slave to no Sett, who takes no private road
But looks through nature, up to nature's con (9.
fly berigtte my dikwyls den Generaal BOUQUET na Pittsvergezeld
te hebben, om te liefhebberen in de
burgh
'
krui-

den . dat hy een grooten voorraad in Virginie verzameld , en ,
op last des Konings van Engeland, de beide Ploridas bezogt
hadt.
Onze wandelingen en kruidkundige Waarneemingen hadden
zo veel tyds weggenomen , dat de Zon bykans onder was,
ear ik dagt om na Philadelphia weder te keeren. De kortheld van den dog , op zo verftandig eerie wyze doorgebragt,
als ik 'er in lang geen befteed hadt , fpeet my. lk wilde
gaarne blyven , dit dagt my nogthans onvoegelyk : dewy} ik
volkomen een Vreemdeling was. Egter bedenkende, dat ik
my by het minst pligtpleegend gedeelte des Menschdoms be-.
vend , gaf ik den Heed tERTRAM voluit te verftaan, welk
een genoegen ik gelmaakt hadt, en dat ik gaarne eenige
„ Gy zyt zo welkom
dagen by hem zou blyven.
„ of gy by uwen Vader waart : gy zyt, geen Vreemdeling;
„ awe begeerte tot kennis , uwe hoedanigheid daarenboven
„ als 13'ait.enlander, geeft u regt om myn Huis als het uwe
„ aan te merken , zo lang het u hehaagt; befteed uw tyd
met alle vryheid , en ik zal myne vryheid ook behouden."
Dankbaar aanvaardde ik de vriendlyke uitnoodiging.
Hier op gingen wy na zyn geliefden Dyk hy toonde my
de beginzels op en wyze hoe dezelve was aangelegd : en wy
betraden een reeds drooggemaakten grond. De geheele voorraad van weelderige Natuur Cohynt zieh in deeze fchoone
vetgce,7en h,zontle;. rn treg in Rata;
(*) Dot is: Slaaf van geen' zlanlia,v

p) :17- doer da_Nataar opzies tot de;: ccru 6-!:; Na2zrai-t.
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velden te vertoonett: de . Heer BERTRAM verhaalde my welk
een .Bantal Vee en Taarden nu de kost vondt op vast Land ,
't welk weinig jaaren geleden, water was. , Wy wandelden
door zyne Velden , waar de rechthoekige afteheidingen , de
hoopen welgelegde fteenen; de bloeijende klaver, de ervaarenfle Landbouwkunde, en het nauwlettendst oog des Meesters, te kennen gaven. Zyne Koeijen keerden huiswaards ,
diepgezonken- van bulk, kort van pooten , met flyfgefpanne
fliers, verlangende om verlost te worden van de vragt.—
Voor t s wees by my zyn Boomgaard, eerst aangelegd op een
dorren zandigen grond; dock), zints Lang, een der rykile gronden in de nabuurfchap.
„ Dit," fprak by , „ is alles de vrugt sutler eigene vinding.
„ lk kogt , eenige jaaren geleden, het regt• op een waterwel„ le, omtrent een en een halve rnyl van bier , welke ik met
„ groote kosten in deeze verlaatbak gebragt heb ; in dezelve
werp ik vulnis , asch , paardenmest, enz. ; tweemaal ter
„ week Iaat ik het daar mede doortrokke water toopen. In
,, den Herfst ilrooi ik, op deezen grond, oud hoof , ftroo, en
befehadigd voeder van myn dorschvloer. Door deeze een„ voudige middelen , win ik een overvloed van hooi , van een
„ grond , waar voorheen nauwlyks eenig kruid groeide.
„ Dit is, myn Heer, een wonderwerk in den Landbouw.”
Gelukkig Land, 't welk bearbeid wordt door eene maatfehappy van Menichen , wier finaak en vlyt deeze nutte werken
aanvangen en voortzetten. „ Ik ben de eenige niet, die dee„ ze dingen doet: overal, waar men water kan bekomen, kan
„ men 'er dit gewigtig gebruik van rnaaken: overal, waar eel)
„ Landman zyne Velden kan befproeijen, zyn de rykfte oog„ (ten van hooi, en de beste etgroenen , de zekerebelooningen
9f van zynen arbeid. Met den grond der flooten myner wei„ den , heb ik myne hooger landen zeer verrykt : die ik voor
heb, eenige weinige jaaren te laatcn rusten , bezaai ik alums
,, met klaver , deeze is de beste verbeterfter onzer landep.
„ Drie jaaren agter een zyn het de beste weiden ; als ik ze
„ weder wil aanleggen, bemest ik ze flerk met modder,, die
drie of' vier winters gelegen heeft. Hier op kryg ik groote
17 oogflen van Graan , Vlas, Erten, enz. Volgen de Inwoon„ ders van uw Land ook deeze wyze van Landbouw?”
Neen, myn Heer, niet verre,van ooze Steden vindt men, in
de daad, eenige kundige Land'bouwers, die zeer wel in bunnen arbeid flaagen ; doch wy zouden een te talryk, een te
gelukkig, een te magtig Volk uitmaaken , indien het mogelvk
ware dat geheel Pusland bebouwd wierd als Penfylvanie. Onze Landen zyn zo ongelyk yerdeeld, zo welnigen onzer Land.
lieden zyn egenaars van den grond, die zy bearbeiden, dar
zy gece ontwerpen van Landbouw met denze/fden ernst kunnen
als gy doer, die ewe Landen van den I-Jeer
cer

268 HUISHOUDING DENIC- EN LERVENSWYZE VAN JOHN Irk.RT/AM.

der Natuure hebt , onbezwaard en vry. Ach! America, Borst
ik nit, gy kent als nog de uitgeflrektheid niet van uw geluk:
de . grondnag uwer Burgerlyke Staatkunde moet u , binnen
weinig jaaren , tot eene mute van volkrykheid en magt opn. denkt !
voeren, waar aan Europa nog weg
5) Lang eer dit gebeure," verklaarde de braave BERTRAM,
t) zullen wy onder deezen grond rusten : 't is ydel voor Ster” velingen vermetel to zyn in hunne gisfingen. 041S land is,
„ buiten twyfel , de wieg van een aanftaand talryk Volk.
,, De Oude Wereld wordt haarer inwoonderen moede. Zy
„ moetcn herwaards komen om de dwinglandy der Grooten
„ to ontvlieden. Maar denkt gy niet, dat de Grooten, met
„ het verloop van, jaaren , bier ook zullen komen. 't Is het
f ongeluk van alle •Maatfchappyen over de geheele Aarde,
„ dat zy -hooren' van Groote NIannen , Groote Heerfchers ,
„ en van Groote Dwingelanden." Myn Meer , antwoordde ik , Dwinglandy kan hier nooit haaren zetel vestigen , het Land is to wyslyk verdeeld : 't is armoede, die in
Europa flaaven maakt.

(Het Vervolg by de eerfie gelegenheid.)

STAAT EN ZEDEKUNDIGE BEDENKINGEN OVER DE OPENSAARR
VERMAAKLYK.HEDEN.

(Uit het Engelsch.)
There blushing roles oft conceal the thorn.
That lurks beneaht and wounds the breast of virtue.
et onderwerp deezes Vertoogs , de Openbaare VermaatHlykheden,
heeft gelegenheid gegecven tot veele fyn uitgeploozen redenkavelingen , en veele Vertoogen met welincenen_
den ernst opgefleld. De Man van vermaak, de Vroome, de Geestige , de Wysgeerige, heeft het bchandeld naar zyne gedagten , geaartheid , en kunde van de Wereld en het Menschdom.
Van hier zyn ze beurtelings verdeedigd , met eene partydigheid,
door enkele zugt tot vermaak ingeboezcmd , of veroordeeld
met de berispvaardigheid van een bekrompen, naargcestig en
grynig hart.
In de volgende waarneemingen laat ik my door geen dier
partyen voorinneemen ; beide loopen zy in uiteran , en deczc
zyn gevaarlyk. Ik zal, derhalven , bet onderwerp in een Stoaten Zedekundig iicht befehouwen. Dit zyn de voornaamfle betrekkingen, waarin zy byzonciere Perfoonen , of de MaatIchappy in 't algemeen, betreffen.
Al-
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Alle Volken , alley Eeuwen hebben hunne Openbaare Vermaaklykheden gehaci: Naar evenredigheid van de verfyningen
in fmaak en_zeden toeneemen, worden de Openbaare Vermaaklykhede n , n woest , min wreed. De Olympifche en Isthmifche
Spelen , de fchriklyke gevegten van Wilde Becsten en Zwaardfchermers zyn niet nicer. Stieren en Haanegevegten worden nu gewraakt door alien, behalven de heffe des yolks. Men heeft Openbaare Vermaaklykheden ingevoerd, die, hoe onbeflaanbaar met
de Rede en gezonde Wysbegeerte, der Menschlykheid minst
flooten: Zulks verandert, nogthans , derzelver aart en uitwerkzels op het yolk niet. Naardemaal het leeven van alle dingen,
het alleronzekerst is, en elk uur van 't zelve zyne pligten heeft,
levert die bykans algemeone zugt tot vermaakneemingen en
nutlooze uitlpanningen, thans heerfehende , een flerk bewvs
op van 't bederf van der Menfehen yerilandlyke en zedelyke
vermogens.
Deeze bedorvenheid flrek-te , door alle eeuwen heen , by alle
Volken, ten voorteken van bunnen val. Een onmaatige inwilliging van dierlyk vermaak en uitfpanning , en een onoplettenheid
op eigen belang en veiligheid , heeft hun allengskens verzwakt,
in een that van, afhanglykheid en eindelyk ten val gebragt.
Wanneer de wagt op zyne post fluirnert, valt het eenen list'_
gen vyand ligt , de overwinning te behaalen. 't Was onder het
houden van een groot Feest , op een tyd van uitbundig vermaak , dat Babylon voor rilcx ander bukte.
Het Romcinfche Ryl , hoe groot en vast gegrondvest , begon
duidelyke blyken van een naderenden val te geeven, wanneer
de Raadsheeren en Regeerders, de oorfpronklyke eenvoudigheid van zeden , voor de praal van kwistigen toeflel , .voor
feesten, zang en dans, verwisfelden : en dus den minderen
rangen des Volks eon voorbeeld van ongebondenheid gaven.
Zo lang do Burgemeesters, Gemeensmannen en Dictators, maatigheid en foberheid in agt namen , en zich onbezweeken in braafheid betoonden, bloeide Rome, en Ichreef aan
de Wereld de wet voor. Waare Grootheid en Ecr bepaalden
zich toen niet tot de Paleizen , zy vertoonden zich in de Landhuizen , in de Hutton op het veld. CiNciNNATos , agter den
ploeg, verdiende meer roems, bezat een verhevener charaeler,
en gal' eon veel nutter voorbeeld , dan cFs AR by de Wedloopen , het Tooneel en de Zegepraal. Maar zo ras hadden de
Beftuurders van den Staat de regelen niet verbrooken, van
welker onderhouding' de veiligheid, des Rvks afhing , of de
befmetting verfpreidde zich door 't geheele Liehaam des Volks.
De Vryen en de Volkelingen vol g,cien hun in alles wat ten
beder ye van 't Gemeen firekte.
In deezervoege was het geicgen met mid Rome, ten eenigen
tyde de room der Volken , thans de zetel van onkonde, bygeloof en flaaverny : en devvyl dezeifde oorzaaken, natuurlyk
de-
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dezelfde Uitwerkzels hervoortbrengen, is 'er gegronde rode om
to dugten, dat hedendaagfche Volken byf welke dezelve plaats
vinden , een foortgelyk lot zullen ondergaan , indien ze niet
door een Ipoedig en kragtdaadig middel gefiuit 11V-cien. Dit
middel moot beginnen te werken waar de kwaal eerst begint:
te weeten onder Lieden van den eerften rang.
Weelde en Verkwisting zyn onder ons tot een . toppunt ,
in -voorige eeuwen onbekend , opgeklommen. De kwaal
is bykans algemeen. Eenige weinigen zyn 'er , onder alle rangen , die by hunne zinnen blyven, in deeze -zoo algemeene krankzinnigheid , en Wier voorbeeld , met ondericheiden luister,, fchittert. Maar, wanneer wy de zodanigen in
't algemeen befchouwen , die de eerfie plaatzen bekleecien ,
hoe onrustwekkend is dan het vooruitzigt niet ! Met welk een
drift haaken zy na Vermaak, in onderfcheide gedaanten , waar
onder het zich vertoont ! Door hun deelneemen daaraan , fterken en wettigen zy alle kostbaare vermaakneemingen , door
de zugt 0111 zonder arbeid geld te winnen uitgevonden, of
door een bedorven fmaak voor vermaak gekeurd.
De veelvuldige Plaatzen , tot dceze Vermaakneemingen aangelegd , neernen tyd en geld weg , en leveret) eon Reeds rondloopenalen kring van geen voordeel aanbrengende, dikwyls hoogstbedervende , dwaasheid op. Terwyl de Grooten zich daar in
begeeven , lokken zy anderer volglust Alle andere ranger, tot de Handwerksman, volgen. Elk treedt buiten zyn kring,
en geen is daar buiten getreeden of een ander vult de ledige
piaats.
Zo vcel aan vermaak to geeven , is zeker onbeflaanbaar met
grondregelen van gezonde Staatkunde , en zeer fehadelyk voor
het welzyn der Landzaaten. Hoe menig een onbedagtzaam
en onbedreeven jongeling heeft , zo te dugten flaat , zich tot
claaden van Onrcgt laaten vervoeren om de kosten goed to
maaken , door het zoeken van kostbaare uitil)anningen veroorzaakt ? Hoe menig een is, van den eenen trap des misdryfs
tot den anderen overgefiapt, tot dat het verliezen zyner vryheld , of het fchandelyk elude zyns leevens , een einde aan
zyne Vermaakneemingen en Misdryven maakte ?
In eon zeclelyk licht befehouwd, zullen ons de Vermaaknecmingen , zo zeer vcrmenigvuldigd, even gevaarlyk voorkomen.
Alle Vertnaak, hoe onfchu/dig ook in zichzelven , en in behoorelyke mate genomen , wordt fchuldig en fehadelyk , wanneer
men aan 't zelve bot viert. 'Er is een vast punt, by 't welke
wy deszelfs genot moeten bepaalen , indien wy anderzins de
Vermogens of Zintuigen , door welke dat Vermaak ons wordt
rnedegedeeld , ongefchonden willen bewaaren. Gann wv vcrder.
De verRandige en zedelyke vermogens krygen eon krak : onze
tcderfle aandoeningen gaan verlooren, cone (Dort van lustlooze
kwyning vulgt ; en wy worden onbekwaam tot bet betooncann
v
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van die fterkte , welke noodig is om de heimelyke , zo wel als
openbaare, aanvallen der Ondeugd te wederflaan.
Een aaneen Lehakeling van Vermaaken, zelfs veronderfteld van
onfehuldige nermaaken, verzwakt de ziel , neemt de waakzaamheid weg , en flelt dezelve Meer bloot voor onfchadelyke
indrukken, dan terWyl zy befchermd blyft door bedaarde Rede,
en onbezwteke Deugd.
't Was waarhynlyk, te deezer oorzaake, dat de Lacedemo.
niers zulk eene firenge tugt over de jeugd hielden, ten
elude geene toevallige botviering aan vermaak gelegenheid gave om het hebbeiyk te doers worden. Zy vvisten , dat het
gezag der Rede over de Driften gemaklyker bewaard ,
dan, eens verlooren zynde, herkreegen wordt. Onder het Staatsbefluur van den fehranderen LICURGUS was alle Weelde, Onmaatigheid en ydel Vermaak. Dit Volk hieldt het voor een onwrikbaaren fielregel , dat maatigheid en foberheid de zielsvermogens
Vry en onbelemmerd , en die des lichaams bekwaam , hielden tot
alien arbeid.
Gelukkige Volken , die op eene . verllchte Wysbegeerte en
fchrandere Staatkunde roemen , wanneer zy, naar maate van
hunne omfiandigheden, die voetfiappen drukten! De gefebiedenis
der vroegere eeuwen , het natuurlyk beloop van der menfehen
zaaken , het getuigenis der bedagtzaame Rede, fiemmen alle
zamen , om de dwaasheid en het gevair eens tegenovergefle/den .gedrags to toonen!
Voegt bier by, hoe , veele Perfoonen, den eerften flap hunncr
afwykinge van het deugdenfpoor mogen rekenen , van het
neemen der onfchuldige Vermaaken. De zugt om zich
eene -onfehuldige uitfpanning to veroorlooven , heeft menig eon
aangezet om Plaatzen, des Vermaaks te bezoeken , uit welke zy
zeker dagten, met behoudenisfe hunner onfchuld, te zullen go.
raaken. Zy eteeden het eenige keeren._ Maar allengskens wet=
den zy van Vermaak tot Dwaasheid , van Dwaasheid tot Misdryy en , vervoerd, op welker aandenken zy, in de uuren van bedagtzaatnheid , zouden gebeefd hebben.
Men zie my niet- aan voor een grynig Bediller, "voor den
Man , die alien, wie zich zomtyds op Plaatzen van openbaare Vermaaklykheden laaten vinden , als zedeloozen uitkryt.
Ik wil alleen toonen, , hoe men , door een bedagtlaoze oogenbliklyke voIdoening, zich hi de waagfehnal flelt, °akin den
draaikolk ingewikkeid en mede gefleept te worden.
Wanneer een Jong Heer,, drie of vier uuren agter een, de
vertooningen van ydelheid en tooneelen van ongebonde,nheid
gezien heeft, zyn onvermydelyk zyne driften opgewekt : by
zal , in deezen toefland , veel meer gevaars loopen om een
fragtoffer der ondeugd te worden, dan byaldien by den avondgefleeten halt, in de geheel fehuldlooze Huislyke vermaaklykheden, in een leerzaam en vervrolykend gezelichap.
Wan-
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Wanneer Gene jo0e juffrouw,, door het bywoonen
uesic„r
haare hartstogten opgewekt v 0 ,01ke Tooneelen
zy denkbeelden in haaren geest verwekt hebb
agd lvke kiesheid verbiedt toe te laaten, of te 2a1 zy
veelligt ten gereeden prooy vallen van een listigen verleider,, en de onfehatbaare zo wel als onherkrygbaare juweelen
van eer en onrchuld verliezen.
Wanneer Ouders , door zich te fehikken na ,de aanzoek dier
Vermaaklykheden , vereenigd met dien hunner Kinderen om
dezelve by to woonen, medeiverken tot het hervoOrtbrengcn
van alle onheilen , welk eon hartenleed moeten zy hier over
niet voelen ! Hoe erning willen zy dan wenfchen em het
wegweeren dier flrikken , waar • in hunne dierbaarfte panden
vielen.
Naardemaal Ondeugd het voorwerp. van afkeer is van elk
redelyk weezen , moeten alle wegen , daartoe leidende , met
alle mogelyke voarzorge geflooten worden. En , naardemaat
de Ondeugd nooit gevaarlyker is , dan wanneer zy het masker
van Onfehu/dig Vermaak heeft aangedaan , behoort men apes,
wat dient om dezelve onder die betoverende gedaante in te
voeren , zorgvuldig te vermyden.
Hoe zwak de klensch rnoge weezen , en hoe ligt overhellende tot ondeugci , worden de Met-lichen niet op cenen
fprong boos en volarekt ondeugend. De Ondeugd , zo wel
als de Deugd , krygt by trappen heerichappy over onzen
Gcest.
De Openbaare Vermaaklykheden, uit het oogpunt der Staaten Zedekunde befchouwd ,• blyken, derhalven, flrydig te weezen , met het Huislyk en Staatkundig belong des Volks ; met
de bevordering van goede Zeden en Deugd.

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

NATat Weegt een 'Gouden Kroon op het hoofd , en de Scepter
.in dehand van eeri Vol*, dikwils niet geweldig zwaar ; hoe
moeijelyk is de eerie niet` vaak te torfehen en de andere te zwaijen Hoc vele aanv011en van buiten en van b ; nnen dringen
niet zelden op de Vorften aan ; prangen hunne harten , en ver_
vullen hunnen boezem met nypende zorgen ! — Hier lopcn
hen de zaken van alle . kanten tegen ; daar loett het geweld,
de wrevel en de booshcid van alle kanten clermate op hen,
dat de Rykszetel waggcle , en de Vorst dreige van den Throon
of te tuimelen. — Zorgelyke fiat! Voorwaar zcer zorgelyk ! Vic verwondert zich Met, dat dezelve allerwege
nog zo gretig begeerd kan worden; dat men vaak zo flak
weeft , om tot dezelve tc geraken !
Hoe
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vaak ziet men des morgens de fehoonfle bloem ontlui-4 6r den avond
een onvcrwagt toeval , ontlui • flyk daar neder ligt. - Dan , hoe vaak ziet
men de pin e Jeugd, die in den morgenfiond hares levens zo
fris en jeugdig flaat, lang vd6r den avondfiond hares !evens ,
naakt in 4itt flof des doods ter neer geveld ! Vertrouwt u
niet los , gy prille Jeugd , op lets dat zo onzeker is.
Heden bc,looft° uwe blozende gezondheid a een lang !even,
en ziet v weinige Ogenblikkeu daar na, valt u de vernielende
krankheid aan ; en morgen zyt gy een roerloos Lyk.
• Hoe vaak wordt de mensch door ydele verbeeldingen be.
drogen , die hem alles doen zien , die hem alles beloven ;
maar die intusfchen , als iedele droornen, met alle hare voorge.
flelde toonelen, eensklaps verdwynen.
Zou 'er meer kwaad dan goed in de Waereld wezen ?
Zwaargeestigen gelooven het eerite. Dan zy, die de dingen
op hare regte waarde fchatten , merken te refit aan , dat het
goede het kwade in de Waereld zeer ver overtreft.
Als alter. menfchen begeerten eons vervuld wierden , en leder verkreeg wat by wenschte , welk eene verwarring van
zaken zou men niet ontdekken: en hoe veel nTeer ongelukkigen wierden 'er niet gevonden, dan 'er nu zvn.
Het is opmerkelyk, dat men zo vele ftervelingen vind , die
met hun flaat tlegt te vrede zyn. -- Dan elk zou noshtans , indien zyne leden onder duizenclen andere boven , zo 't
mogelyk ware, zyn eigen ftaat 'er wedcr uitzoeken, en geen
ander begeren te wezen.
Het is altoos een verkeerd begrip geweest , 't blyft het nog,
en zal het blyven zo lang de waereld ftaat , zich met geweld
Verkeerde begrippen met
tegens de dwaling te verzetten.
kra o-t te widen tegengaan, den mensch door dwang te widen
bekeren
is dikwils al zo gevaarlyk , als met geweld den
b
firoom in zynen loop te widen fluiten ; die zich dan vaak ,
met eene verdubbelde kragt , tegens dat geweld verzet , en
eensklaps of alles vernielt, of over alles been firoomt, en eene
fehrikkelyke verwoesting aanrcgt. Men moet de dwaling zagtjes leiden , even gelyk men den loop van eenen ftroom leid ,
dien men niet met geweld kan ftuiten.
Schoon alle menfehen, in den blooten natuurfiaat befehouwd,
evengelyk zyn , en de een niets boven den anderen bezit, 't
geen hem in waardigheid boven zyne natuurgenoten verheft ,
is 'er nochtans , door den Alwvzen Bellierder alter dingen ,
in alle geregelde ivlaatiChappyen , om eene gefehikte orde te
bewaren , onderiche:cien ranger, gefleld. Deze- Rangsonderfeheiding heeft de wyze Schepper door het gantsch gefehapen Al doen ftand grypen. 'Er heeft eene opklimming ,
en eene nederdaling in al het gerchapene plaats. Zekeriyk
zou ook, indien 'cr gun meerder of minder was, de orde dra
m
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in wanorde verkeeren , en de ganfche Wacreld eene.,,Wate-A.
ny, en eene baijert, worden.
Alle Meniehen worden door zekere driften Saar
van elk een byzonder rad uitmaakt; terwyl cteze a le zamert
werkende, een geheel vatmen. Zonder deze driften zou den
Mensch eene roerloze Machine gelyk worden: d6s1 het, zo 't
al mogelyk ware , nadelig zoucte zyn die driften uit te rooien.
Dan des menfchen plicht en geluk befiaat hid in ,.,dat by dit
werktu i g zo doe werken, dat 14t t aan dealts eigen wyze eindens kan beantwoorden. Met k.;iere . woorden, zyne driften
zo te beflieren, dat men 'er Heeds zvn geluk, en (fat der Maatt!
fchappye, door vermeerdere. D.: Man die de Vermaken,
de Wellusten, najaagt, en de Man die edele Wetenfehappen
zoekt, worden beiden door hunne driften werkzaam gemaakt;
dog terwyl de eerfte 'er zich van bedient tot zyn verderf, zo
bewerkt de twede , op • eene wyze leiding , 'er zyn geluk
door.
Elke Gezinte, en elke Party waant de waabeid aan zyne
zyde te hebben , en begeert, dat al dc svaereld tot zyn gevoelen overkomc. Dan, welke is de toetsfieen, waardoor men onderkennen kan, wiens gevoelen het beste zy ? Deze is ontwyfelbaar de gezonde Rede. Zy tog alleen onderfcheid de Waarh&d van de Leugen. 't Is de gezonde Rede alleen die
de dwaling ontdekt en bet (poor aanwyst, waar op men niet
dwalen kan. De Heilige Schrift zelve Is In zo verve aan de
gezonde Rede onderworpen. Door deze ondericheid men haar
van die Schriften, welke eene vallche leer behelzen; door deze
overtuigt men 'den onwatenden en ongelovigen ; en de Godsdienst, op dezelve gehouwd , word daarom een Redelyke Godsdienst genoemd.
Onze denkbeelden zyn van dien aart, dat het een tilt het
ander geboren worde; bier door is het , dat wy ons een oneindig getal voorwerpen in eene volgreeks gefladio voor den geest
brengen. Hier van daan worden die byzondeMo'bepalingen geboren, welke men by de menfchen vind ; en het is ook het
middel. om de byzondere feboonhcden van ieder onderfcheiden
zoort van voorwerpen en de bepaling tot dezelve voort te brengen. Dan deze bepaling is niet altoos even gefehikt, en nuttig voor den mensch. Men kan zich te veel aan byzondere
voorwerpen overgeven, en flaafagtig dezelve aankleven : terwyl men anderen, die zeer heilzaam zvn, verwaarloost. Dan
handelt men verkeerd ; en de verfchillende denkbeetden , welke
ons geduurig voor den geest komen, worden dan als zo vele
bromien van zonde en verkeerdheden , welke den mensch verleiden , en van het ware doel afbrengen.
De Ondeugd kan wel eens eenen tyd de Deugd als overmeesteren : maar de . Deugd meet toch altyd vroeg of laaT,
eenmaal zegevieren. Dc Waarheid kan door de
' Leugen wel
eons
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eens verdtriste rd v!.orden, vooral wanneer de laatfie zich bedekt onder het veetelykend gewaad van dc — Dan,
het kan nict,miSkn, of de Waarheid ontneemt ten laatflen de
Leugen Naar bedekzel : en vertoont dezelve aan het oog der
waereld in hare wanftaltige gedaante.
Zo Lang °ben dwaas zwygt verbergt by zyne dwaashcid ;
mar hy kan 'den mond niet openers , of by verraadt zich zelyen.
Even gelyk de ipyzen dog de tocbereiding finakelyk wonden gemaakt; zo weer een Vilandig man zyne gefprekken to
raangenamen , door het geestige , dat hy met dezelve verrgengt ; en 't welk zo veel is als de fans, om ze fmakelyk te
maken.
Zal een werkman wel eenen gunftigen uitflag van zyn wet*
hopen kunnen , wanneer het zelve de vereischten mist , die
het voor bet oog bevallig kunnen maken? Even zo min kunnen Geleerden eenen gelukkigen uitfla g op hunne werken verwagten , wanneer zy de fraaiheden en bevalligheden misien,
welken 'er, door lieden van fmaak , in gevorderd worden.
Indien menfchen , die voor bet oog de grootfte en fchitterendfle vertooning maken , de gelukkigfie waren , dan , dan
beklcedden de Hovelingen de eerfle plaats onder de gelukki,
gen. — Maar de meeste Hovelingen zugten , en gaan gebukt onder den last van vergulde en blinkende ketenen.
De mensch is doorgaans zeer begerig, en zou wel gefleld
willen zyn in elken ftaat , welke hem als begeerlyk voorkomt. Men vind in zyne eigen omftandigheden doorgaans zeer
veel , dat men afke.urt , en waarom men eenen anderen boven
den zynen felt. — Dan daar is een ftaat , die alleen gezegd kan worden onze bejaging waardig te wezen; . en dat is
alleen die, in welken men ware rust en Gelukzaligheid kan
vinden.
Alle menichen zyn, geboren wordende, in denzelfden ftaat;
alien komen wy naakt in de waereld ; en zouden , zonder
de help van anderen , bykans even zo fehielyk verdwynen ,
als wy te voorfchyn komen. Maar zyn de menfchen zich alien gelyk by de geboorte , nog k/aarder vertoont zich dezo
gelykheid by het fierven. In het graf is de groothe Vorst den
geringlien der Bedelaren gelyk.
Het is alleen een gerust gemoed , dat bet ware geluk ftnaken kan, en alle aardiche dingen op haren regten prvs weer
to fchatten. — Den onrustigen is honig zelfs ecne bittere
gal ; maar den gerusten kan gal veel zoeter dan honig we-

a

zen.
C. V. D. G.
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GESCHIED:. EIVWDEELKUNDIG VERSLAG VAN DEN STAAT
DER GELIMDHEID Et FRA4E LETTEREN IN
ENVELANI31;

(Vervolg van M-104.)
tlet Tooneeldicht blmeide niet ilerk onder de twee eerfle
-1-1Konin o en nit den trunswykfchen Stam. De cat() van
ADDISON hadt,
b
ten opzigte van de wyze van het TreuriPel,
een verkeerden fmaak ingevoerd. YOUNG , ' t is waar ,
fchreef met ,een kragt hem byzonder eigen , en geheel vry
van naavolging: maar 't groottie gedeelte, dat Tooneelfpelen onder handen nam , verleid door de dichterlyke voortreflykheden van den Cato, en de verbaazende toejuiching,
welke dit fluk wegdroeg , merkte het aan als een voorbeeld van volmaaktheid. Eene koele en redeneerende fchryfwyze geraakte in twang, Onze Treurfpelen vloeiden over
van juiste en zomtyds zeer edle zedekundige gevoelens ,
van keurlyke loffpraaken over de Vryheid en de Regten des
Menschdoms; doch ontbraken dat, 't geen belangneeming
verwekt , en de driften gaande maakt. THOMSON zelve
kan, in 't algemeen, deeze herisping niet ontgaan , fchoon
by in een enkel Stuk (*), meer dan gewoonlyk , het hart
raakt. Van de veelvuldige Treurfpelen, ter dier tyd gefchreven , kan 'er flegts een klein getal opgenoemd worden, 't welk in Tooneel-volkomenheden nitileekt.
Staande het laatfte gedeelte der Regeeringe van GEORGE
DEN II, begon een andere fmaak te heerfchen. Men bemerkte de verkeerdheid van die redeneerende en droog zedeleerende Treurfpelen; deDichters poogden meer leevens
en verfcheidenheids in de Spelen te brengen, door treffender , en hartroerender, tooneelen. Maar men kan Been
Tooneeldichter noemen, die deeze Eeuw ten byzonderen
Mister ilrekte, en in een rang verdient geplaatst te vvorden
met OTWAY of zelfs met ROWE, in de verheevenfte {bort
van
(*) Zyne Tancredo en Sigismunda.
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van Treurfpel; doch in de laagere bereikte LILLO het toppunt van het tedere en het verheevene.
In het Blyfpel ondervondt men bykans
e fchaarsng deezes
heid. CIBBER 't is waar, bloeide by den
inaen voor
Tydperks; doch men vondt 'er . geen een,
een langen tyd, die met regt den naam
'NaaVolgers
der foort van
mogt draagen. FIELDING , die , in ee
Schriften, zo veel roems verwierf,behaa
in
Blyfpel,
fchoon hy verfcheide Stukjes ilnaakte, een bunengemeenen lof. Dr. HOADLY, Zoon van den beroernden Kerk
voogd van dien naam, toonde wat hy zou hebben kunne
doen in an Stukje (*); dock hy verpligtte het Gemee
niet weder door een Blyfpel. De overige Blyfpelen, di
ten tooneele gevoerd werden ; hadden geene verdienflen
dan dat ze nieuw waren: want van de meeste hoorde men
vervolgens nooit of zelden. Maar omtrent het einde des.
Tydperks, waar toe deeze Befchouwing zichliepaalt, herleefde het 'Blyfpel. FOOTE , veelal den Engeyalen ARISTOPHANES geheeten, voerde een fchryfwyze4eer gefehikt
urn byzondere Characters en Zeden te kedchetzen; doch
gebrckkig in de geregelde fchikking van de Label en het beloop des Spels. GARRICK fchreef eenige kleinder Stukjes,
geenzins van verdienften ontbloot. Maar 't was COLT IAN,
die beloofde de eer des Blyfpels geheel te adieu heraellen ;
by moet, vervolgens, met abdere Ifeeren ,die onlangs hunne kragten infpanden om in deezen tak uit te munten, byzonderder gedagt worden.
Het Speelen der Stukken zelve komt bier in aanmerking,,
van wegen den invloed die 't hadt op het vormen van den
Smaak. Geduurende de Regeerin;i. van GEORGE DEN I,
mogt het Tooneel op bekwaame Speelders roemen; doch
toen zy het Tooneel verlieten, hadden ze geene hun waardige Opvolgers , een enkelde uitgenomen. Het Tooneel
kwynde eenige Kaaren agter elkander , tot zich eindelyk een
verbaazend verfchynzel opdcedt in GARRICK. Hy flak, in
dit opzigt, boven alien nit, als een Gunfteling des Vernufts en der Natuure. Zyne onderfcheidene en altoos verwonderingwekkende vermogens zyn nog diep in veeler geheugen geprent. Zyne verfchyning ten Tooneele mag, met
retie , aangezien worden voor het Tyclaip eener Omwenteling in de Engelfche Letterkunde: want door zyne vertooning der Spelen van SHAKESPEARE, gaf by een geheelen
zwaai
(*) The Suspicious Husband.
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t Waal aan den Smaak en het Character zyns tyds. Niet
alleen deedt by dien meesterlyken Dichter algemeen bewonderen; maar baande den weg tot eene nauwkeuriger en nitgebreider kennisfe aan onze oude Tooneeldichters in 't algemeen , en tot eene nieuwe wyze van beoordeeling.
Andere Tooneelfpeelders en Speelderesfen hielpen hem de
ecr van het Tooneel ,; in 't. Treur- en Blyfpel , onder,
fchraagen.De Veranderingen, die byzonder ten tyde der Regeeringe
van GEORGE DEN in de wyze van denken , en den
(mask in 't leezen, voorvielen „ waren veelvuldig en op-nerkenswiardia. De Zedekunde begun men nit een ander
Oogpunt te berchonwein Dr. CLARKE ' S Stelzel van de eeu,
wige voeglykheid der dingen, hadt eene wyl de overhand;
zyne wyze van uitdrukken,. en die van WOLLASTON , volgden de meeste Zedefchryvers. Maar, allengskens; kreeg
de teal van ,SHAPTES-BURY'S CliaraFtenstics :de overhand;
deeze was .behaaglyker en fchitterender ,dan cle. andere.
Deeze ttyl begon inzonderheid te heerfchen naa dat HUTCHESON zyne Verhandelingen over de Denkbeelden van
Schoonheid en Deugd , als mede over de Driftetr4 hadt
uitgegeeven. Deeze Werken, 't is wear, of ten minaen
de eertte derzelven, kwamen, v66r den dood van GEORGE
DEN I; in 't licht ; doch tenter werd de Wysbegeerte, dear
in voorgetteld, de \Vysbegeerte der Mode; en de Leerlin=
en van SHAFTESBURY, namen zeer toe in aantal. veele
jaaren werd geen Boek algemeener bewonderd , of algemeener geleezen , dan de Charatteristics -van dien •Edelman.
Over de Schoonheid der Deugd, en van belnnglooze Goedwilligheid, weidde men nit in veele fraaije en bevallig opgeftelde Schriften. Men kan niet lochenen, dat. de zaak
tot een uiterae gebragt wierd: en .dat zy, die de Deugd
alleen grondvestten op Inaind en inwendige gevoelens ,
dwaalen. Maar 't is tevens te bejammereri, dat de Zedekunde des •Gevoels al te zeer buiten gebruik geraakt is.
Dear flak een kragt in, welke delfyilder aandoeningen der
ziele aandeedt , en kragtdaadiger op het menschlyk hart
aandrong, dan de 'koele en afgepaste teal der Clarkiaanen.
HARTLEY '8 Beginzel van de Zamenvoeging der Denkbeelden gaf een grooten fchok aan -het Stelzel der Zedelyke
Aandoening.
E6n enkel Schryver bragt eene groote omwenteling te
wege in de Staatkundige begrippen van dien tyd. Deeze
Schryver was RAPIN , wiens Gefchiedenis van Engeland
V
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overgezet, en by flukjes uitgegeeven, eene menigte van
Leezers vondt, en zeer veel toebragt om -gemaatigde Whigs
te vormen. Zints dies tyd hebben de beginzels van de
ilooge Kerk, en inzonderheid de yacobitifche, welke dus
lang het Lichaam des Volks hadden ingenomen, ye* van
derzelver kragt verlooren. De Gefchiedenis, met opregtheid en oordeel gefchreeven, 'was wonder wel gefchikt ont
eerie zo gewonschte uitwerking hervoort te brengetu Dc
tyd, en een oordeelkundiger onderzoek der oude Befcheiden , Parlements-aanteekeningen; en Staats-papieren, hebben ons in flat gefteld om eenige gebreken en misflagen iii
RAPIN te , Ontdekken, en wy houden hem voor een verdrietig en langwylig Schryver. Dan desniettegenflaande moet
by onder de nuttige Schryvers geteld warden, en by deedt
in bet bovengemelde punt grooten dienst. Ondanks de
fraayer Gefchiedfchriften, in Iaater tyd uitgegeeven,, zal
men zich het leezen zyns Werks niet bek/aagen. Mr. nunounde,. in de eerfle uitgave van zyne Esfays Moral
and Entertaining , RAPIN de oordeelkundigfte van alle
Gefchiedlehryveren.
Een–andere omftandigheid welke wy niet moeten over
't hoofd zien, in de Belchonwing van den Staat der Geleerdheid en Fradije Letteren in Engelcnd , geduurende dit
Tydperk,,is bet invoeren der Geleerde Maandwerken
doorgaans met verfcheide bynaamen Magazines geheeten.
Dit mag aaugemerkt worden als een Letterkundig Tydperk. De vroegere Tyclfchriften waren weinig in getal,
en bepaalden zich meest tot Nieuwstydingen en Staatkunde. Maar het Gentleman's Magazine en de London's en Univerfal. Magazines , die fpoedig volgden , openden een
nieuwe bron van onderwys en verflandig onthaal. Men
vindt 'er , 't is waar, die deeze foort van Schriften verfmaaden : voor Mannen van uitgeftrekte Geleerdheid en
Beleezenheid kunnen zy van niet veel dienst weezen.
Maar de uitwerkzels van dezelve , op het gros des Volks,
waren zeer groot. De Magazines Itrekten zeker om eene
verfcheidenheict van nutte kundigheden te verfpreiden.
Daarenboven behandelen zy dikwyls zeer weetenswaardige
en num Vraagflukken , die de Geleerden zelfs met greetigheid leezen. Zy dienen ook tot Verzamel- en Bewaarplaatzen van kleine Stukjes , welke anderzins verlooren
zouden geraaken; ook vormen zy een zeer aangenaam en
kortbondig begrip van de hedendaagfche Gefchiedenis. En
't is Been klein voordeel, dat jonge Schryvers hies eerst
hun-
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hunne kragten beproeven , , en hunne Proeven van oorfpronglyke opftellen plaatzen. Mogelyk zyn 'er maar
weinige Perfoonen , thans in de Geleerde Waereld beroemd,
of zy hebben in .een derzelven eerst gefchreeven.
Lease Gefehiedenis der Geleerde Tydfchriften, over 't
algemeen, zou zeer leezenswaardig weezen ; maar het is
bier de zaak niet ons nit te laaten tot een verflag van
dezelvg) andere Landen, waar een BAYLE een BEAUVAL , een LE CLERC daar aan de hand floegen. 't Leedt
lang eer zy I n Engeland een geregelden en gevestigden
loop kreegen. Zy vetfcheenen , nogthans, onder de Regeering van GEORGE DEN 1, en de eerfte Jaaren zyns Opvolgers. Maar de Historia Literaria, da Memoirs of Literature en de History of the Works of the Learned, fellowt
nuttig tot berigtgeeving, konden op geen vasten voet geraaken. Deeze foort van Schriften hadt geen algemeenen
aftrek. De Monthly Review eerst, eu vervolgens de Critical Review, maakten beter opgang. Zints dies tyd floes
men algemeen agt op . alle foorten van uitkornende Werken : eene oppervlakkige kennis van dczelve verfpreidde
zich onder 't Volk ; nieuwsgierigheid. na Letternieuws,
en de beoordeeling van 't zelve, nam toe. Die geleerde
Tydfchriften zyn, ong,etwyfeld , zomtyds partydig, en Casten zomwylen mis. Gefchreeven door een aantal Perfoonen van onderfcheide bekwaamheden , gevoelens , niet
vry van driften en vooroordeelen , moeten hunne beoordeelingen der Boeken op verre na met geen ingewikkeld
geloo.ve omhelsd en goedgekeurd worden. Mannen van
weezenlyke Geleerdheid zullen voor zichzelven keurmeesters weezen , en geen keurmeesterlyk gezag in den
bekwaamften Schryver van Letterkundige Tydfchriften.
Dit in 't oog houdende , hebben deeze Schriften eene zonderlingc verdienfte , daar zy ons, van tyd tot tyd, oordeelkundige uittrekzels opleveren van nieuwe Boeken, die,
terwyl zy leeren en vermaaken , den Leezer in fiant ftellen om eenig denkbeeld van 't geheel te vormen. Brengt
men bier op in, dat de kennis , daar door verfpreid , oppervlakkig is , men bedenke dan, dat zeer veelen alders
geene kunde van die Werken in 't geheel zouden bezitten.
De uitwerking der Nieuwspapieren behoort in deeze befchouwing niet overgeflagen te worden. Langen tyd waren zy weinig in getal , en uitgezonderd eene omftandigbeid, hier naa te melden, alleen bepaald °in kennis van 't
V3
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gebeurde te geeven. Dan allengskens befchreeven zy eei!
runner kring; Staatszaaken werden 'er breeder in onderzogt , en ten deezen opzigte zyn ze van aanbelang voor
't Volk geworden. Zy neemen , daarenboven, de vryheid
am Letterkundige gefchillen te onderzoeken, en behelzen
Proeven over alle foorten van onderwerpen. Zy zyn de
middelen om kundihedeu mede te deelen van zaaken ,
die, fchoon Met diep in de onderwerpen treedende , het
ver1tand des gemeenen Volks nitbreiden. Waren zy met
meer wyshcids, befcheidenheids en braafheids, opgefteld,
zy zouden grooter nut baaren. Net perfooneele', het
kwaadaartige , het eerroovende, dat 'er dikwyls iu voorkomt , verdient in dit Vertoog geene byzoddere opmer.,
king.
Maar,, fchoon de Nieuwspapieren, in 't yroegfte gedeell
te dcezes Tydperks , veeltyds niets anders . beheisden ,dan
de gemeenmaaking van 't dagelyks voorvallende, was dit
alt bet geval niet. Men gaf 'er Proeven in over deeze
en gee= floffen : hoewel deeze, nicest al in afzonderlyke
Blaadjes , het licbt zagen. Een kort verflag daar van zal
Met oneigen bier plaats vinden. 't Was eigenaartig , dat
de roem door den Snapper, den Spectator, en den Geardiaan, ingelegd , en de voordeelen met de uitgave deezer
Schriften behaald , een groot aantal naavolgers hervoortbragt. Diensvolgens vericheenen 'er, flaande de Regeering van GEORGE DEN I, geduurig Tydfchriften, ender.
verfchillende Naamen en Tytels. Verfcheide derzeIven,
fchoon thans weinig bekend , verdienen nog geleezeir te
worden ; inzonderbeid de Papieren, getyteld de Free-Thinker en die nit de pen vloeiden van GORDON , niet zo zeer
zyn Independent Whig , maar een ander flak van meer gernengden cart , onder den tytel van de Huniorht. Met
den loop der zaaken namen die Proeven, by bladed uitgegeeven , nu deeze dan geene keer,, en behandelde men 'er
zomtyds Godsdienst-verfchillen fchoon ze meerendeels
het Staatkundige betroffen. 't Zal noodloas weezen de
groote menigte by naamen op te tellen. Veele verdienden , toen zy het licht zagen , weinig opmerkings; en yea
minder, nu de omflandigheden , welke aanleiding tot derzelver fchryven gavel] , hebben opgehouden. Twee derzelver mogen wy,, egter,, niet verzwygen: Cato's Letters (*),
en
(*) lie Brieven van CATO zyn onzen Nederlanderen bekcnd,
hebben bier niet min lofs dan In Engeland weggedraagcn.
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en de Craftsman. De eerfte werden gefchreeven door
en GORDON, en zyn, ongetwyfeld, de Neste
voorbeelden van Staatkundige Tydfcbritten , opgefteld met
veel kragts van geest ; altoos Onderwerpen behandeiende
zonder Perfoonen te kwetzen. De Craftsman betrof nicer
byzondere Perfoonen ; doch daar BOLINGTIROKE en Put.TENEY de Schryvers waren , kan het Werk niet misfen
veel fraai's te behelzen.
Ten deezen tyde kwamen 'er geen Blacifchriften nit van
ten verniengden aart , die verdienen by den Snapper, den
Speaator en den Guardiaan genoemd te worden ; doch
eerlang daagden 'er mededingers op, die dezelve na de
kroon {Taken. De Rambler bragt de Zedekundige Proey en , en Zedelyke Verhaalen , wat verheevenheid van
denkbeelden, keutigheid van waarneemingen , en kragt van
11571, aanbelangt, tot een toppunt van volmaaktheid. De
ildventurer, voegde by veel van dezelfde verdienften , cebekwaamheid in bet opflellen van Oosteriche
ne
Verhaalen. De World nam al de verfcheidenheid can van
den SpeEtator,, naar, eisch der onderwerpen beredeneerd,
of geestig,ernflig of vrolyk, geleerd of boertig: dit Werk
hadt nog eene overeenkonist met den Speaator,, bier ia
beflaande , dat Mr. MOORE , die de uitgave als Hoofdfchryver bezorgde, zyn glans verloor door den meerclerea
mister zyner Medefchryveren. De Connoisfeur was bet
werk van twee Heeren THORNTON en COLMAN, die, in
elk papier hunne vereenigde kragten aanwendende , fchoone Vertoogen voortbragten, Geen Gefchrift flaagde ooit
gelukkiger in bet ontdekken en geestig ten won adieu der
heerfchende dwaasheden (*). Andere poogingen zyn 'er
in dit flag van fchryven te werk gefleld, doch verre na
niet met gelyken uitflag. Het uitgeeven van dusdanige
Vertoogen is incest afgedaan, de voorraad fchvnt uitgeput:
cn het is niet te denken, dat wy ze, met Mister, zollen
zien te voorfchyn komen , in afzonderlyke flukken : dewyl
de Maandwerken open than voor Opftellen van dien aart.
De {hat der Welfpreekenbeid, in Engeland , verciient in
de Charaderbefchouwing deezer eeuwe onze aandagt : en
fuel inzonderheid voor zo verre daar zy in het Parlement
TRENCHARD

ZO
(*) Onzt Neclerlandfche Vertov.fcM. yvers fiebben zich van
deeze \Verfreu hediend: deezen met openlyke Vermelding; anderen bedekt: en her doer ;)ebben wy de Neste Vertoogen in
onzQ
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zo veel betekent, en van zulk cen wycillrekkenden invloed
is op het Ryksbefluur. De groote perfoonlyke en ftaatkundige belangen, die onze Raadsheeren aanzetten , en de
hette der tegenkantinge, welke veelen van hun altoos ontmocten, lokken alle kragt der it edenaaren mt. Geduurende het gefail, tusfchen ROBERT WALPOLE en diens tegenilanders , klom de NVelipreekenheid ten hoogilen trap.
VOLTAIRE , handelende van de Welfpreekenheid, ten deezen
tyde in beide de Huizen van het Parlement, verheft ze
hoven die der Grieken en Romeinen. Om niet te treeden
in eene optelling der voornaamfte Redenaaren van die dagen, zullen wy alleen aanmerken , dat PULTENEY, onder
hun , den voorrang hadt ,in de tegenkanting van WALPOLE ,
door de verfcheidenheid en Icraort zyner begaafdheden.
PITT volgde hem op, wiens woordeniykheid, vuur en
klem van taal, alles vermeesterde, en de diepfle indrukzels haft nagelaaten, in 't geheugen der -geenen, die hem
hoorden. Fly flak zeker verre uit boven alien, die toen
in 't Parlement fpraken, fchoon veelen hunner, geenzins,
den room van zeer wellpreekend kon betwist worden.
PITT kreeg den naam van den DEMOSTHENES zyner eeuwe; een naam (-hen hy verdiende, wat de grootslitid en
onwederflaanbaare kragt van zeggen betreft ; doch by was
geen DEMOSTHENES in bondigheid van opflellen.
De Welfpreekenheid -op den kansfel flak niet flerk uit.
De Redenvoeringen van onze beste en beroemdfle Godgeleerden waren verflandig, oordeelkundig, hehelsden beerlyke lesfen , voorgefleld in eene eenvoudige, klaare , en
zomtyds cierlyke, taal. Zy maaken een dierbaar gedeelte
uit van de kngelfche Letterkunde , en hebben, in het zedekundige en bet fchriftverklaarende, groote verdienften;
maar zelden klimmen zy op tot het verheevene, zelden
ontmoeten wy dat grootfche, dat tedere , dat vervoerende,
waar toe Onderwerpen den Geestlyken Redenaar mime en
tyke floffe verfchaft. Indien een hunner, ten deezen opzigte , moet uitgezonderd worden, is het de Bisichop
SHERLOCK. Zyne Leerredenen zyn, over 't algemeen,
gefchoeid op dezelfde leest, als die zyner Tyclgenooten ;
doch hy neemt zomtyds een hooger vlugt.
\Vat de Gefchiedfchriften aanbelangt. Wy hebben te
vooren RAPIN bCfC110111Vd , in zo verre zyn fchryven
Staatkundige waarde en invloed hadt , verder komt by
nict in aanmerking. Engeland ontbrak het lang aan bekwaame Gefchiedfchryvers : geenzins aan berigtgeevende
\Ver
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Werken; doch zy hadden fraayheict Hoch
't Was
bewaard gebleeven, voor laatite gedeelte der Regeeriff:,
be van GEORGE DEN II, Engeland in that te fiellen ,oin,
iu dit flak, andere hedendaagfche Volken, en zelfs de
Oudem, te:evenaaren. Aan Mr. HUME en Dr. ROBERTSIM
moeten t iy zo groot eene omwenteling dankweeten. Schryvers, waar by een GIBBON, en meer anderen , behooren
geplaatst te worden, wanneer wy tot een laater tyclperk
komen.
't Leedt lang, eer dit Ityk in Leevensbefchryvingen
flak. Eene menigte van afzonderlyke Leevensgerchiedenisfen kwam te voorichyn; doch zy preezen zich niet
aan, door jets voortreftelyks, ten opzigte van de keuze,
de netheid van opfteI, of fchranderheid van bedenkingen.
De overzetting„ eerst van BAYLE alleen, en de volgende
uitgave van zyn Werk, met veele bygevoegde Leevensfchetzen, een Werk van tien Deelen in, Folio uitmaakende, bragt een algemeener fmaak , tot de kennis der Leevensgefchiedenisfente wege. De Biographia Brittannica,
alleen gefchikt om Cie waardige Mannen onzes Lands voor
vergetelnisfe te bewaaren, vermeerderde naderhand onzen
Letterfchat; en mogen deeze Werken, fchoon op een zees
ongelyken voet uitgevoerd, aangemerkt worden als dierbaare voorwerpen der Lettergefchiedenis van dat Tydperk.
Van de afzonderlyke Leevens, toen befchreeven, kunnen
'er NATeinige in vergelyking komen, by dat van CICERO ,
door MIDDLETON. MALLET ' S Leevensichets van Lord BA,.
CON zou meer uitmunten, Hadt by hyzonderder geweest
in de opgave van de Wysbegeerte diens grooten Mans.
Toen MALLET het Leeven van MARLBOROUGH zou fchryyen, merkte men aan, dat hy, vergeeten hebbencie , dat
BACON een Philofooph geweest was, oak gevaar liep om
te vergeeten , dat MARLBOROUGH een Generaal geweest
ware. De Leevensgefchiedenisfen zyn , in laater tyd, eerie
meer geliefde bezigheid der Letteroefenaaren geworden.
In het voorbygaan mogen wy aanmerken, dat dit Tydperkzo wel in Geleerde als in Leevensve;haalende, verzamelingen uitflak. De Woordenboeken
'
van HARRIS en
CHAMBER zyn Werken van aanbelang , en het laatstgemelde behaagde ongemeen. Voortbi .engzeis van deezen
aart, die de Weeteachappen naar de Letteren van het
A, B, C, voordraagen, hebben het Volk in that gefield, om eenige kundigheid op te doen van 't pen hunne nieuwsgierigheid opwekt, of hunne aandagt trekt.
V5
Eerie
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Eene andere foort van Schriften, gefchiedkundig in den
mart , doch verdicht in den grond , werd zeer volmaakt,
door twee ongemeene Mannen , FIELDING en RICHARD-SON. Deeze Heeren verfchilden zeer in hunne bekwaamheden, doch ftaken beiden uit , in de foort ,yap opftellen,
die zy ieder verkoozen. FIELDING DON QIIIXOT t en GILBLAS tot zyne voorbeelden neemende, flaagde ongemeen
't boertige , en het vertoonen van Characters in het gewoon
burgerlyk leeven. RICHARDSON wiens vernuft met de
daad . oorfpronglyk 'nag heeten , toonde de doorkneedfte
kennis van 't menschlyk hart te bezitten, en een verbaazend vermogen, om 't zelve te befchryven, en gaf een
voorbeeld van harttreffende verhaaleuo waar in geen eeuw,,
Been ' yolk, hem evenaarde. Bede, deeze Schryvers hehben eenige gelukkig flaagende Navolgers geltad. SMOLLET
kwam naast aan FIELDING , en eenige Dames, die de pen
voerden , wisten RICHARDSON best op zyde te komen.
Wat de gemeene hoop van Romans betreft, onder welke
de Drukpers gezweet heeft, die zulk een valfchen fmaak
in 't leezen verwekt , en voor jonge gemoederen zo fchadelyk geweest zyn , zy verdienen niet genaamd te worden , dan alleen ter berisping.
Onder zo veele voorwerpen, die de aandagt eeuer geleerde en nafpeurende Eeuwe trokken , was bet niet waarfchynlyk, dat men de Oordeelkunde geheel zou over 't hoofd
zien. Deeze tak bleef niet onaangekweekt , en wy hebben
verfcheide voortbrengzels in deeze foort van Letterkunde,
fchoon de Schryvers zelden verder gaan, dan ADDISON , in
eene wysgeerige nafpeuring vatphet Schoone , in den fchryftrant. Een zyner keurigfte en gelukkigfte Leerlingen was
SPENCE. In 't einde kwam 'er een verfynder geest van
oordeelkundig onderzoek te voorfchyn. WARBURTON
deedt bier verfcheide poogingen, zomtyds met een gelukkigen nitflag, doch dikmaals met meer vernufts dan bondigheid. HURD betoonde hetzelfde vernuft te bezitten, maar
teffens juister oordeel, en kiefcher fmaak. LOWTH bereikte , in zyne Lectures on Hebrew Poetry, den hoogften rang
van voortreflykheid als een Oordeelkundige. Lord RABIES
zogt de fchoonheden der opflellen, in de verbolenfte fchuilhoeken van het menschlyk hart, en bragt , in de.diepte zyner
nafpeuringen, de kcurigheid wel eens tot een uiterfle.
Dit kort verflag van den Staat der Geleerdheid en Fraaije
Letteren zou onvolkomen weezen , indien wy niet in opmerking namen , hoe de Schryvers in Schotland , in dit
Tyd-
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Tydperk, en byzonden in bet laatfte geleelte , nitftalten.
IVIAcLAumw hebben wy als Wysgeer reeds vermeld , en
SIMPSON 'n ag ' er als Wiskupoige worden, bygevaegd.
BLACI(yALL ZOO men te recta hoog roemen, wegens zyne
kennis. m de Oude Letterkunde , hadt by dezelve Met ontluisterd door fchoolvosfery en gemaaktheid. De Schotiche
Schryvers hebben zich bovenal toegelegd op Bovennatunrkundige nafpeuringen , en het voortzetten der leere des Zedelyken gevoels. Het leerftelzel , door HUTCHESON ontworpen , werd grootlyks verbeterd , en kwam te voorfchyn in
verfcheide vernuftig opgeftelde Schriften , waar door de
kennis der beginzelen en aandoeningen van 's Menfchen
Ziel grootlyks bevorderd werd. Wanneer wy bier een HuME', Lord KAIMES , REID en ADAM SMITH noemen,, doer/
wy bet alleen Gefchiedkundig zonder ons in te laaten
tot een onderzoek, hoe verre hunne byzondere Stelzels
op de Waarheid gegrond zyn. En wy zullen niet onderzoeken of de Engelfche HARTLEY , in eenig opzigt , gelnkkiger geflaagd is, in het verklaaren der zielsgefteltenisfe.
De voortgang der MaatIchappy en Zeden is desgelyks diep nagefpeurd , door de Schryvers van NoordBrittanje. HUME en ROBERTSON niede nit dat gedeelte
des Briq'chen Ryks, hebben wy reeds, als onze beste Gefchiedfchryvers , vermeld. ARBUTHNOTH en THOMSON waren in Schotland gebooren , fchoon zy het grootfte gedeelte in Ingeland doorbragten. Met een woord , Schotland
heeft ruim en ryklyk zyn aandeel , in het vergrooten van
den Letterroem deezer Eeuwe.
lerland moet in deeze Befchouwing niet overgeflagen
worden. lerland mag op SWIFT en BERKELEY roemen.
lerland heeft in de Godgeleerdheid een ABERNETHY , een
(CLAYTON, en een LELAND voortgebragt ; en een anderen
LELAND , den Overzetter van DEMOSTHENES , den Gefchiedfchryver van pHILIPPUS den Macedonier,, en van zyn
eigen Vaderland.
Wanneer wy het oog flaan op het Tydperk , dus kortlyk
befchreeven , hlykt duidelyk , dat het een werkzaam Tydperk geweest is, ten opzigte van het aankweeken der Geleerdheid en Letterkunde. Een groot aantal gewigtige
onderwerpen werd 'er in onderzogt , en dit onderzoek
bragt eene groote omwenteling voort, in de heerfchende
gevoelens des Ryks. Men verfpreidde veel lichts op de
gewigtigfte flukken , die 's Menfchen aandagt trekken.
De Rede werd zecr opgefchranderd , en een vryer wyze
van
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van denken greep fiand. Het was' eene byzonder aangenaame omflandigheid , dat alles voorwaards ging. Het
laatfle gedeelte der Regeeringe van boning GEORGE DEN
II was niet alleen fchitterend in de Wapenen, en bloeiend
in den Koophandel, maar ook gunflig tot her beiordereu
der Kunflen en Weetenfchappen.

NADERE OPHELDERING OVER HET BLOW EN . WATER, HET
WELK UIT CHRISTUS ZYDE , N ZYN Door), VOLGENS
JOAN. XIX. 34, GELOPEN HEM'.

Eriefswyze aan den Wel Eerw. HooggeleerdenHeer,t..
DE FEMERY, Profesfor en Predikant te's Hertogenbosch.
Door
JACOB VAN DER HAAR.

Tlier nevens gaat het uittrekzel uit de Scripta
Biblica, van den Heer EscHENBAcii, Profesfor Medieine te Rostoch, over het doorfleken van Christus zyde,
dankzeoging
b
te rug. Het
volgens yoan. XIX. v. 34, met
zelve is met zeer veel oordeel,geleerdheid en orde , opgefield , en behelst eene brede beantwoording van de vier
volgende Vragen.
i. Of de regte dan wel de linkezyde van den Zaligmaker is doorboord geworden?
2. Op wake plaats de zyde is gekwetst geworden?
3. Of de verwonding zig flegts tot de uitwendige bekleedzelen , dan ook tot de inwendige deelen , heeft uitgeftrekt?
4. Eindelyk, hoe het is toegekomen, dat ,uit de gemaakte
wonde , Blood en Water is ontlast geworden?
De drie eerfle bevatten in zig een zeer naauwkeurig en
geleerd onderzoek met alien fchyn van waarheid, en zyn
bet fraaifte, bet welk ik ooit, over dit fluk, gelezen heb,
dan waar in bet Christendom, met regt , weinig belaug
ftelt. Ik bepaal my dan ook liefst by zyn vierde Amwoord , ingerigt, om, door het uitlopen van Bloed en Water, uit des Heillands zyde, iet bovennatuurdyks of een
ganderwerk te betogen.
Whir
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VOOr een- en twintil Jaren , heb ik, over het zelfde ftuk 9
eene kleine Verhandeling (a) uitgegeven, en meen daarin ,
op Natuurkundige gronden,betoogd te hebben ,dat de ontlasting van bloed en water, uit Chtistus zyde na zyn dood,
een der itetkfte bewyzen van zynen dood oplevert. Sedert
dien tyd is my dezelfde fchynzwarigheid van den Heer
EscHENBacti,tegen dit gevoelen , door verfcheide anderen,
reeds gemaakt, ewik beken zeer gaarne, dat ik ze my zelf,
in myne Verhandeling, had behoren gemaakt en opgelost
te hebben, zo als ik thans, op uw verzoek , verpligt ben.
Deze myne Verhandeling, in het Hoogduitsch vertaald,
heeft misfchien aan den Hoogleeraar ESCHENBACH aanleidin) gegeven , om, by het wonderbaarlyke te willen blyo
y en, zyne nieuwe fchynzwarigheid voor te ftellen, ont 'er
het wonderdadige door te kennen bewyzen.
Na dat hy, op een vernuftigen en vrY vasten grond, getoond had ,4dat zo veel water, als de Euangelist fchynt te
kennen te geven, uit des Heren Jezus zyde gelopen te
hebben, by geen gezond lichaam (gelyk dat van den Here
Jezus , in wait uene zonde nog ziekte vallen kan) nog uit
de holligheid der Borst, nog uit het hartezakje , het hart,
de chylbuis , nog enige andere byzondere Natuurlyke ontvangbuizen , heeft kunnen voortkomen, befluit by, dat,
naar alle waarfchynlykheid , het bloed natuurlyk, dog het
water op eene borennatuurlyke wyze, nit den opklimmenden
itam van de hol-ader , gelopen heeft.
Het wonderdadige of bovennatuurlyke van dit bloed en
water , uit het zelfde bloedvat rust by hem , op deze
'
-- Hy zegt:
ulgemene , dog bedrieglyke grond/lelling.
de Ontleedkundige bevinding teen ons ,dat het aderlyke bloed,
in alle lyken , vooral onmiddelyk na den dood, geheel vloeibaar
buiten alle bederf of loslating van deszelfs zamenftellende de.
Hier uit trekt hy, tegen het
len , gevonden word.

gene ik gefteld heb , wegens de fcheiding van bloed, en
water in het hart of in de ruime hol-ader, dit gevolg:
dat bloed en water, kort na den dood, uit de doorfloken
zyde van den Here Jezus gelopen , iets bovennatuurlyks
nioet behelzen.
Naar myne geringe waarnemingen , op welke myne gedagten ook alleen rusten, fcheid het water van het dikkere
deel des bloeds zig altoos by zulke lyken , die, na eene
kor(a) Hollandfche Maatfch. der Weeterfch. Vide D. 2.de St.
bladz. 923 , enz.
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korte ziekte , of zeer fchielyk geftoNen, en reeds volmaakt
koud zyn. -- Nu heb ik , zo ik meen, voorheen ,
reeds met verfcheiden bewyzen , die ik hier niet moet her.;
halen, getoond , dat het lichaam van den Here Jezus,
naakt, by een buitengewone duisternis , in de °per, lugt ,
en Lang genoeg aan het kruishout had gehangen, om . het
water van zyn bloed te doen fcheiden. Men dient deze
bewyzen na te zien.
Maar , naardien de meeste Menfchen irt een min of meer
waterpas of horizontale Egging, fterven en kouti worden,
kan de wei of het water niet anders , dan in eene kleine
hoeveelheid, in of op de horizontale verdeling van het dikkere deel des bloeds, in de groote eaten, zig vertonc‘
Hoe weinig, of hoe veel onk dit water van bet bloed
gefcheiden wordvermenat het zig aanftonds , min of
nicer, zo ras bet ' lyk word bewogen, ontkleed en gewasfcben ; en vooral , zo daar na, op de Ontleedtafel, de vier-.
en twintig ribben doorfneden , het borstbeen weggenomen ,
en het hart of de hol-ader geopend word. En dit is, gelyk
een iederbegrypen kan, de ware oorzaak , dat men , na
den dood, bby een gefchud of veel bewogen lyk , nook zuihet hart of in de groote aderen ,
irer water op het bloed ,in
rind.
Enige weinige proeven kunnen en zullen dit ten klaarften
tonen.

Laat tien oncen bloed in een bloedwarm vat flollen ;
Haar verloop van enige uuren , zal het flremzel (Coagulum) van min of meer zes oncen , in het midden van vier
oncen wei of geelagtig water, gevonden worden. Schad
of roert dit vat , o?beweeg het ftremzel maar een weinig
met den vinger door het water , en aanftouds word de heldere wei bloedrood , terwyl zy nimmer weder helder
word.
Vul eene Bloed- warme van onderen gefloten glazenbuis: by voorbeeld , een fang zuiver Eau de la Reine
flesje , bet welk even onder den hats is afgebrand , met
warm bloed , naby de wet bloedende ader opgevangen ;
fluit daar na de opening toe , en laat dit bloed , zonder
eenigzins te fchudden , in een horizontale geftalte , langzaam , dog gebeel, koud worden ; waarna men bevinden
zal, dat op, en rondom , bet bloed, naar mate 'er ruimte
is, altoos enige wei of water zig verzamelt. Heeft men
nu voorheen in het midden van dit horizontaal liggendglas, eerie ruime opening gemaakt, en wederom gefloten
dan
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dan moet , zo ras dellelve geopend word, daar nit eerst
geen bloed en daarna water, maar beide , bloed en water,
to gelyk,
gelyk, te voorlchyn komen.
zo men deze reeds kond geworden buffs, ongeornd uit zyne horizontale in een loodregte geftalte
brengt, en maar een wecig beweegt , OM het Coagulum
enigzins te 41oen zakken, en de wei of het water te
doer ryzen, dan word bet laatfle altoos, min of meer,
van bloed geverfd; 'en , de buis uitgietende zo volgt op
de bloedkleurige wei, een geflold band-agtig Coagulum.
- Maar zo men deze met warm bloed gevulde buis, zonder enigzins te fchudden , aanftonds in een loodlynig8
,Yealte ophangt , en langzaam laat koud worden , dan
zakt het Coagulum, hoe veel tegenftands het ook tegen de
wanden van het glas vind, min of meer naar beneden ,
terwyl de wei of het water 'er meest boven op , maar
ook eenigzins rondom , verzameld word. Zo deze buis
nu van anderen geopend wierd , dan zou 'er , zonder
Wonderwerk, eerst bloed, en daarna water, uitkomen.
Deze Proeven , die door een klein verzuim mislukken
kunnen , zo als ik elders breder heb getoond, verdienen
herhaald te worden, met voorzorg vooral, dat de ftraal
warm bloed midden in bet glas, en, zo min mooglyk,
Tangs de randen loopt. Uitwendige koude, koude
banden , enz. beletten de fcheiding.
Zo nu de Here Jezus op het kruis , niet horizontaal
maar lood-regt hangende , zo als het algemeen gevoelen
is, met de Speer is doorftoken, dan fchynt bet uitlopen
van bloed en water zeer natuurlyk , en levert een allerfterkst bewys op, gelyk ik voorheen betoogd heb , dat
Hy waaragtig geftorven is. En dit, ja! dit alleen moest,
naar myn inzien, daar nit voornaamlyk blyken.
Mooglyk denkt men : — de bovengemelde Proeven
zyn buiten bet lichaam in de open Mgt gedaan, en hebben , misfchien , naar het denkbeeld van den Heer ESCHEN-•
BAC d , in de zogenaamde lugt-ledige aderen , en Da den
dood , geen plaats.
Dan ik heb , in eene andere Verhandeling , Over het
ontfloken of korst-agtig bloed (b), merle door verfchillende
Proeven getoond, dat, hoe verder men het bloed van de
geopende ader opvangt , en hoe meer het door de lugt
doorgaat , hoe eerder het therm, en hoe minder wei of
wa-

(1) Hallawilch Maatich. Xrde D. bladz. 385.
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water het los laat : in het tegenlaelde , hoe mader het
by de opening wordt opgevangen , en hoe langzamet
bet koud word, hoe meerder water op het zelve te
voorfchyn kornt. Dit laattle , nu , heeft by de meeste flervenden of dooden , zo 'er in het hart of in de hol-ader
maar eenige ruimte overblyft, pI2ats.
Indien ook Christus, wrens Godverheerlyliend en menfchen zaligend Lyden , ik altoos wensch te aanbidden ,
uit de wooden van Zyne handen en voeten aan bet kruis ,
eenig merklyk verlies van bloed geleden heeft , ;o als de
meesten geloven dan is 'er , na z isfif dood, zo veel ter
meer ruimte in het hart en in de hol-aaer geweest , om
eene grootere hoeveelheid water te verzamelen , wykoene
Ilerke opvulling van bloed in de. Aderen, de fcheiding
der wei kan hinderen, CD alle outlasting van wezenlyk
bloed, gelyk genoeg bekend is , de wei of het water vermeerdert.
Maar 'er is , onder meer anderen , nog een vry iterker
bewys tegen den Prop. ESCHENBACH, dat het aderlyke
bloed zig zomwylen wel deeglyk , onmiddelyk na den
dood, los laat en fcheidt. Ln fchoon dit, naar de Waarnettling van den grooten CAMPER, nimmer by verftikte
verdronkene, enz. plaats heeft (*), zo worden nogthans,
en
CO Bet bloed van verflikte , verdronkene, enz. heeft dezelfde hoedanigheid , Welke de Heer ESCHENRACH onderflelt ,
dat by alle menfehen na den dood plaats_ beet; en waar op
zyne gehele grondflelling , die ook hiduit blykt valsch te
zvn , rust. Want , op het doorfteken van de hol-ader, zou
daar uit , by ecn die lood-regt hangende gewurgd is, wel een
donker rood bloed, maar geen water, lopen.
Schoon ik deze fraije ontdekking van den grooten CAMP/ER menigmalen, by verdronkene, gehangene, enz. had waar.
genomen en gezien , dat het bloed by hen uit de geopende
aderen, ongeftold , ongefcheiden , en als eene dunne Syroop
afliep , en aldus bleef ; begreep ik nogthans niet , dat dit by
zulke lvken eigen , en een allerfehoonst bewys in de geregtelyke Geneeskunde was , naamlyk : om te ontdekken, of remand, na den dood , in het water geraakt, of eerst na den
dood opgehangen was geworden. MisIchien is het net
Pollen van het bloed der geCtikten ook de reden en de
voorname oprzaak , dat 'er zeer vele , ook zelfs nog enige
turen na hun fchynbaren dood, zyn herfteld geworden ; en
firekt tevens om ieder aan te mocdigen , om dit heilzame
werk , door bekende hulpmiddelen , te bevorderen , en 'er

meer over te denken.
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ifn niet zelden , by rrilanfchen , zonder merklyke ziekten
of fchielyk geftorven in het hart, en in de aderlyke
(Polypi), van een winten , aanmerkelyke bloed-proppen
'
ger dik, en eenige duimen lang, gevonden. Alle Ontleedkundige weten dit. Deze bloed-proppen zyn doorgaans zagt, laten zig clipr de vingeren ligt verbryzelen,
en tonen daar dooegenoegAlam , dat ze eerst na den dood
gevormd zyNt• en worden ook daardoor van die verou-;
derde vastwezige Polypi Cordis , die zo dikwils ongeneesbare ziekten van het hart, hartkloppingen, fchroomlyke
benaauwdheden , Mt. veroorzaken, onderfcheiden. Zy
worden ook altoos, immers zo veel ik gezien beb, van
eene nenigte dunne, dog bloedkleurige, wei of water,
als een afzetzel van het dikkere deel des bloeds, omvan.-,
gen.
Aldus meen ik,. met genoegzaam bevvyS, de verkeerde
grondftelling van den Heere ESCHENBACH weerlegd te
ben, en zal met eenige weinige aanmerkingen, fchoon van
eenen anderen aart, eindigen.
CALVINUS en andere groote Godgeleerden hebben reeds
aangemerkt, dog zonder de redenen te tonen, dat het
bloed en water nit Christus zyde een onfaalbaar teken vast
zynen dood was, en ik heb , in myne voorheen uitgegeven Verhandeling, mede aangemerkt, dat dit verfclunzet
sevens een kragtig bewys is, tegen zulke Berke, of liever
zwakke , geesten, die mogelik onderftellen konnen , dat 's
Waerelds Reilland, nog levend van .het kruis genomen ,
in den grafkelder gelegd zoude zyn, om daar door zyne
Opftanding uit den Dood te betwisten. En het fchynt my
toe, dat beide, zyn dood en opftanding, voor alle andere
dingen ,kragtig, dat is, Wi8- en Proefkundig, moesten
bewezen worden, en ook waarachti a bewezen zyn.
Het verwondert my derhalven , dat
b eenige Voortiatne
rdannen , van een uitmuntend oordeel, gelyk LAMPE , ULrtico, voornaamlyk onzen ESCHENBACH , en anderen,
zo veel moeite gegeven hebben , om, naar tnyn inzien ,
buiten de minfte noodaaaklykheidvan dit natuurlyk verfchynzel , een Wonderwerk te mal'ten. — Welk nut zoti
'er tog in zyn? — Waren de ontzagchelyke Wonderen
by Christus dood en opftanding, als, eene bovennatuur.,
tyke duisternis van Brie uuren op den middag, het fchenrea des Voorhangzels in den Tempel, het beven der Aar-.
de , het barilen der Steenrotzen, het openen der Graven,
de opwekking, opftanding en verfchyning veld Heiligen
V. Dem-. DITNeELW. NO. 7.
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de onverwagte verandering of beluIng van den Hoofdmart
en eenige der zyne, gene WondEren genoeg? De
ontlasting van bloed en water uit zyne zyde toonde en
moest toonen, dat Hy waarachtig geftorven was, gelyk
de ruime wonde iu zyne zyde aan Thomas en de anderen,
dat Hy waarachtig was opgeflau; en in deze gro6te eenvouwigheid , waar in de hdogfre wy gberd w.rblinkt, be-,
flaat ook het geloof , de hoop en hrit hell der thristenen.
Zie daar, Wel Eerw. Hooggeleerde Heer l .zo eenvouwig, kort, klaar,, my mogelyk was -an uw verzoek voldaan, en de voornantulle .Vrqag vPri den Hoogleeraar
ESCHENBACH, naar myn inzien, beantwoord. Dwaal ik,
verfchoon en onderregt my. 1-leh ik iet toegebtal. , tot
weerlegging van eene dwaling, of tot opheldering der H.
Schrift, waartoe alle menfchen refit hebben en ook verpligt zyn; maak 'er zulk een gebruik van, als gy oirbaar
my noem,
vind; en gedoog dat
Wel Eerw. Hooggeleerde Heer!
Uwen gereeden Dienaar
J. VAN DER HAAR.

's Hertogenbosch,
den 7 Mey, 1783.

NATUURINKE HISTOR1E

vAN DENT CEITENNIELKER , OF ON
SLOKKER.

(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD Medefehryver van
den Heer DE BUFFON.)
Vogel, welker Natuurlyke Historic wy aanvangen,
D ewordt
in 't Grieksch AW•sliAai en Nux.lizo_a, in %La-

tyn Caprimulps en Connillus NoEturnus, in 't Engelsch
Goat fucker en Night hawk, in 't Fransch Tette Chevre en
apaud-volant geheeten dezelve draagt nog verfcheide
andere naamen. Doch wanneer men eenig Dier zal noemen , of, 't geen bykans op 't zelfde uitkomt, een naarn
voor 't zelve kiezen uit alle naamen daaraan gegeeven,
verdient zeker deeze de voorkeuze , die bet juist denkbeeld
oplevert van de natuur,, de ei g enfchappen en hebbelykheden, des Diers zelve: en men hebbe , zonder genade, de
zodanige to verwerpen, die valfche denkbeelden opleveren,
en
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voortplanten. Volgens dit begi!len verkeerde begripAti
zel, moeten de naamen van Geitenmelker, I/Ilegende Pa‘!de , Nachtraave of Uil, en Zwaluli, met - een vierkoten
Bier linemen , oncier
fi aart , verworpen worden. De eerlte
welken deeze Vogel ook by ons Nederianderen bekend is ,
fteunt-' op eenei faverlevg, in de dead zeer mid, dock
daarom qv beter wrond: want het is even bezwaarlyk ,
te veronderitellen; a t een Vogel bet Inftind zou hebben,
om Geiten te ellren, als .dat een Geit de goedheid zon
hebben, lom h ..,-:h door 'een Vogel te laaten 'doen : en
even bezwearlyk te bevatten, hoe de Vogel , daadlyk zuigende , de melk zon itrygen:: SCHWENCKFELD , nauwkeuriae
berillien ingenomen hebbende, in een land , wear talrylce
b
kudden Geiten in 't veld gehouden worden, verzekert,
dat geen mensch wit eenigen Vogel, welke ook, zag, die
een Geit zoog. = De naam van Vliegende Padde : aan
'
deezen Vogel - gegeeven, en welke hem een veronderitelde
eigenfchap deezer Dieren toefchryft, heeft misfchien een
weinig beter grond.
• Dan alle deeze naamen zyn verwerplyk: dewyl deeze
Vogel, geen Padde, geen Raaf,, geen Uil, en geen Zwalaw is , fchoon by, met deeze laatstgcmelde Vogelen , verftheide trekken van overeenkomst heeft ,- zo in geflalte,
als in geaartheden; by voorbeeld, in de kortheid der Pooten , in de kleinte van den Bek, met een wyde opening,
in de keuze van voedzel, en de wyze van 't zelve te vangen: maar,, in andere opzigten , verichilt by 'er zo veel van ,
als een Nagtvogel van een Dagvogel ken verfebillen , als
een Eenzaame Vogel van een Gezelligen: ook zyn ze onderfcheiden in item , in 't getal der Eijeren , in de gewoontc
om ze boot op den grond te leggen, ten tyde der plantsverandering. Ilt voor my, verkies den naam van Ertgoulevent ,: [welken wy door Opflokker vertaalen] op verfcbeide
pleatzen aan deezen Vogel gegeeven: dewyl die naam , fchoon
wat gemeen , dien Vogel zeer wel aanduidt, wanneer ivy
denzelven verbeelden met uitgefpreide vleugels, een greetig
oog en opgefparden Bek, grofbrommende toevliegen om Infeften te betrappen, die by als zyn prooy, by inademing,
fchynt op te flokken.
Fe Op/lokker leeft van Infeaen , en wel hoofdzaaklyk
van die by nagt te voorfchyn komen: want by vliegt eerst
op de Jagt uit, wanneer de zon even boven den gezigteinder verheven is; doet by bet bydag, het is altoos met an
benevelde lugt; op een fcbooncn dag, komt by, niet den
by
X it,
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by nood , uit, en zyn vlugt is als dan laag en.kort. Zyn
oogen zyn zo aandoenlyk , dat het helder daglicht dezelve
verbystert , alleen met een verzwakt licht , is hy in ftaat
oni goed te zien : doch by beeir eenig licht noodig ; en
men zou grof mistasten , met zich te verbeelden, dat by
ziet en vliegt in volftrekte duist4is ; bevindt zich in
't zelfde geval met andere Nagt-vols ; alle z ao ze veel
cer Vogels der Schemeringe , dun eigeMlyke Nagtvogels.
fly heeft niet noodig den Bek te fluiten om de daar in
onderfchepte Infeaen vast te houden1,410 binnenfte van
den Bek vervuld met een foort van magtig, vogt , 't
welk uit het bovenfte gedeelte fchynt tie zypelen , en kleverig genoeg fchynt om de Diertjes •het uitvliegen tikbeletten ; deeze byzonderheid heeft de lieeroteBERT my
medegedeeld.
De Opflokkers zyn wyd en zyd verfpreicl , en nogthans
nergens overvloedig. Zy onthouden zich in of trekken
althans door bykans alle Landfireeken van ons Vaste land ,
van Zweeden en nog Noordlyker Gewesten af, tot in Griekenland en Africa aan den eenen, en tot Indië en ongetwyfeld veel verder aan den anderen , kant. De Heer sosNERAT heeft 'er een aan 's Konings Kabinet gezonden ,
komende van de lust van Coromandel, die buiten twyfel
een jong of een Wyfje is : dewyl hy van de onze nergens
in verfchilt , dan dat hy, op den Kop en de Vleugels, die
plekken niet heeft , welke LINNJEUS opgeeft , als het eigen
kenmerk van een volwasfen Mannetje. De Heer GODEHEU
leert ons, dat, in de Maand April, met een Zuidwesteit
wind, deeze Vogels op Malta komen. De Ridder DESNAZIS een zeer goed Waarneemer,, berigtte my, dat ze in
den Herfst dcsgelyks in menigte vertrekken. Men ontinoet ze in vlakke en in bergagtige Landen , in la Brie,
an Bugey,, in Sicilie (*), en in Holland, bykans altoos
omtrent een boscbje of in het hakhout , of wel by de
Wyngaarden • drooge en fleenagtige plaatzen , fchynen by
hun de voorkeus te hebben. In de koude Gewesten komen zy laater , en blyven 'er langer; zy nestelen , voortreizende op plaatzen , daar toe gefchikt , nu eens zuidelyker
(*) Een kundig Reiziger heeft my medegedeeld, dat men
deeze Vogels op Sicilie, een our v66r zonneondergang, op
het gebergte in Sicilie ziet voor den dag komen, en heen en
weder vliegen om voedzel re zoeken , vergezeld van 13 yenee-

terc , dat 'er zomtycis vyf

bveen zyn.
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ker dan gins noordiyker; zy geeven zich geen moeite , om eel' nest te vervaardigen, een klein gat op den
grond„ of aan den voet eons booms , of in cen rots , 't
welk zy laaten zo als zy. het vinden , is hun genoeg. pit
is 't algemeen aangenomen denkbeeld, doch ik moet met
verzwygen, datvkens LINN/EDS , in de rotzen cen
nest tuaat4n vanwvoptigUaarde , rond van gedaante. Het
Wyfje 'er twee of drie eijeren in , grooter dan die
van een dfferel en bruinder; volgens den Heer SALERNE
zyn ze 14ng, Wittig en bruin gevlekt: de Graaf DE GINANNI befchryft Tin zyne Ornithologie ltalienne , als met
bruin en .purger op een witten grond getuarmerd, en
voe*'er by, dat de.fchaal zeer dun is.
SC .:loon de Lenegenheid van den Vader en Moeder tot
bet kroost, doorgaans, geevenredigd is aan de moeite en
zorge daar voor befteed, moet men niet denken , dat de
Opflokker weinig aan zyne gelegde eijeren gehegt is: men
verzekert my, integendeel, dat het Wyfje dezelve met
groote zorgvuldigheid broedt, en, wanneer bet denkt dat
ze gedreigd worden, of gezien zyn door een vyand , ('t
geen op 't zelfde uitkomt,) ze van plaats weet te veran,
deren, door ze beheudig met de vlerken, gelyk men verhaalt, na een ander gat te rollen, 't welk niet beter toe,
gerust is dan het voorgaande; doch waar 't zelve het
broedzel veiliger oordeelt.
Het Saifoen, waar in men deeze Vogels meest ziet vlie
gcn, is de Herfst , in 't algemeen hebben zy bykans de
vlugt van een Houtfnep , en de bonding van een Steen-uil:
zomtyds flellen zy de Jaagers zeer te leur, dan zy hebben
cene zonderiinge gewoonte, hun byzonder eigen: honderd
keeren agter een, vliegen zy rondsom een grooten bladerloozen boom , met een zeer ongeregelde en fnelle vlugt , van
tyd tot tyd ilryken zy neder, als om op hun prooy aan te
vallen: en verheiTen zich weder even fchielyk. Buiten twyfel maaken zy, in deezer voege, jagt op de Infe&en, die
rondsom deeze foort van boomen zich onthouden , doch
zeer zelden kan men ze, als dan , onder het fchot krygen;
nadert men, zy vliegen op 't oogenblik weg, en de plaatg
waar zy heenen wyken is niet te vinden.
Naardemaal deeze Vogels, gelyk ik boven gezegd hob,
met opgelparden Bek, en zeer flerk vliegen, begrypt men
ligt dat de lugt, gednurig in en nitgaande, tegen ale zyden
van de wydgaapende keel groote kragt oefent, well( een
gefuor verweitt, gelylk aan da": van C211
flre:
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filar hoort men altoos zo lang zy vliegen , dew4.1 bet een
uitwerkzel daar van is, en het verandert naarmaate , van
de thelheid der vlugt, die de lugt met meer of min gewelds '' ter oRgezetten firot , ini,nort. Van bier draagt
deeze Vogel', 'In eenige ftreeken van Engeland , den naam
van Wheet-bli.d. 1)och is het wil waarleid , dat dit geMid in 't algemeen . gehouden woruc voor een kwaad fpellend teken , gelyk neLoN, itiziN , et die dean hebben
uitgefchreeven, melden ? --i Zou diteen misflag zyn,
onataande uit een anderen ,' die den pflokker ,,met den
Kerk of Lyk Uil verwart ? Wat bier va zyn moue, wanneer zy zitten, :laaten zy hunne weezenivkeb ileni ,
beilaande in. een klaagend geluid , drie lof vier keeren,herhaald ; Men- .vifeet. niei Zeller of zv het nooit, vliegende ,
laaten hooren.
Zeldcn zitten zy op de takken te roesten , en wanneer
zy bet doen , wil men , dat ze niet dwars op den tali
maar in de langte , gaan zitten. Zy beminnen de eenzaattio;
held, den meesten tyd vindt men ze alleen, dikwyls maar
twee by eikander,, fchoon men ze ook by den of twaalf
te gelyk aantreft.
Ik heb boven gezegd, dat - de Opflokker de vlugt had
van een Houtjnep , then kin . 't zelfde van. de Pluimadie
beweeren: Want' by - heeft :ha. geheele boven gedeelte van
den Hals, van den Kop en bet 1.4f;, en ook, van het Ondetlyf; aartig feet- Grys • en Zwarr gemengvld ; met :mitt of
meet Rosagtigs op den Hals , de Schauderbekleedzels , de
Wanaen , de Gorgel , de Buik, de Dekveeren van Smart
en Vieugelert, zyn wile van die kleuren , zo gefchikt, dat
de donkerfte op den Kop, den Hals en de Borst, de voorzyde der Vleugelen , en aan derzelver uiterften, gevonden
warden: Maar die fehikking is zo vol veelvuldige veranderingen , en loopt zo fyn, dat bet denkbeeld der zaake zou
verlooren gaan, in eene befchryving , welke duisterder zou
worden , naar gelange zy tot meer byzonderheden kwam,
1k vernopg my, derhalven „. me-Calleen het volgende aan to
flippen, De Onderkaak van -den Opflokker is gezoomd
met een Witte ilreep; die zich verlengt . tot het . Agterbonfd) een vlek van dezelfde kleur, doet zich op, aan den
binnenkant der drie eerile Vleugelpennen, en aan 't einde
der twee of (hie buitenite Staartveeren, maar- deeze witto
viekken zyn, volgeng LINNAITS , bet Mannetje byzonder
tigen. Worts is de Opflokker groat van Kop, met zeer
Mtpuilencle Mogen, en eerie zeer wyde opening der Garen
de
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openii% van de Keel is tient-nal grooter dan die van
den kleinen platten, en een weinig omgeboogen, Bek. De
Tong is . kort, puntig, aan 't einde met gevorkt. De drie
voortte Vingers of Klaawen , zyn, tot aan het eerfIe gewricht, met een vliesje 7amengevoegd, en de binnentle is,
aan de binnen zyde, een zaag, getand. Men wil dat
bet vleescIi der Longest' goed is tot fpyze , fchoon het een
onaangenaztmen nafmnak heeft. De geheele langte is den en
een half duim.
In de.ilrie dPet'-:,. der Oude \Vereld, vindt men flegts 66ne foort deezer ,, gffilen, en wel tien of twaalf in de Nieuwe Wereld ,: men zou , derhalven, met eenigen grond kunnen t beweeren, dat America de voornaame zetel is der Opflokkeren, de waare plaats buns oorfprongs , en, bygevolge , de Europifche aanmerken als eene foort van den oorfpronglyken flam verwyderd, door cenig toeval, in een
ander Werelddeel gekomen, waar dezelve eene Volkplan.
ting oprichtte, die altoos ondergefchikt fchynt te moeten
blyven aan het Moedergeflacht. Zonder ons, egter,
in te laaten tot de Befchryving der Americaanfche foorten , zullen wy de voornatunfle algemeene eigenfchappen,
met eenige bedenkiugen op dit onderwerp pasfende doormengd, bier plaats geeven.
De voornaamfte eigenfchappen, tot het Geflacht der Op-,
flokkeren behoorende, zyn een Bek, plat aan 't grondftuk,
met een punt een weinig gekromd, klein in 't uiterlyk voorkomen, maar uitloopeude in eene opening , volgens eenige
Schryvers , wyder dan de Kop zelve: Oogen zeer ver nit.
puilende , rechte oogen van Nagtvogelen, lange zwarte
haartjes rondsom den Bek. Door den zamenloop van dit al.
les, heeft deeze Vogel een droefgeestig en dom uitzigt,
inaar zeer kennelyk , etr alle de trekken, dat by tot een laag
en onedel geflacht behoore , en aan de Nagtvogelen ver.
want zy, doen zich zo duidelyk op , dat men de Opflokkers,
met een oogflag, van alle andere Vogelen kan onderfehei.
den. Zy hebben lange Vleugels en een langen Staart, den
laatften zelden , en zeer weinig, gevorkt , alleen beflaande uit
tien Pennen, korte Pooten en doorgaans met vederen he.
zet; de drie voorfle Vingers met een vlies tot het eerfte
gewricht zamengehegt ; de agter Vinger beweeglyk, en zich
dikwyls na vooren keerende; den nagel van de binnentle
aan de binne zyde getand; uitfteekende Neusgaten ; de
opening der Ooren groat, en waarfchynlyk een zeer fcherp
geboor. Dit althans fchynr zo te moeten weezeu in alle
Vo.
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Vogelen, die een zwak Gezigt en bykans geen citeuk heb,
ben. 't Gehoor alleen fchynt hun te kunnen Onderrigten „
van 't geen buiten, op zekeren afftand, otngaat. Zy zyn
genoodzaakt naauwkeurig te letkn op de aanduidingen ,
door dit eenig zintuig hun gegeren, en zich daar van
niet Misfen
op de voordeeliglle wyze te beds;
met den tyd hetzelve te volmaakur ,ninften omtrent
de geluiden, die noodig zyu tot het. bezorgen der teevensbehoeften , en teffens invloed hebben op de fchikking der
&den, die dit Zintuig zamenftellen.
Voor 't overige moet men niet denket ," dat alle de °pp,
telde eigenfchappen , zonder uitzondering, behooren aan
ieder foort. Eenige hebben de Baardllairtjes • niet; andere
meer dan tien Staartpennen; zatmnige den middellien Vinger niet getand, of getand niet aatt de bintien, maar aan
de buiten zyde:. de uitfteekende Neusgaten ontdekt men
by zommige Met, en by eenige fchynt de agter Vinger niet
gereed am voorwaards te dramjen; maar eene eigenfchap,
aan alle gemeen, is bet zintuig des Gezigts, te aandoenlyk
am de helderheid van het daglicht te verdraagen: en uit
deeze eigenfchap alleen, vloeijen de voornaamfte verfchillendheden voort, die de OpflAkers van de Zwaluwen onderfcheiden. — Van hier de gewoonte deezer Vogelen,
om alleen in de fchemering te vliegen — van bier het
eenzaam en treurig leeven; want het natuurlyk uitwerkzel
der duisternisfe is , de Vagelen daar toe verweezen, droefgeestig, onrustig en wantrouwend, en gevolglyk wild te.
maaken , van hier het anderfcheid des geluicis; want
men weet hoe zeer hetzelve afhangt van de inwendige aandoeningen , — van hier onk , myns bedunkens, het niet
vervaardigen van een Nest; want het gezigt is troodig om
bouwftofFen op te zoeken , te vergadereu, te fchikken, enz,
Geen Vogel, voor za verse ik weet, werkt bier aan by
nagt, en de nagt is lang voor de Opflokkers, van de vier,
en twintig uuren, hebben zy flegts drie uuren fchemering,
in welken zy zich van hun zintuig des gezigts met voordeel
kunnen bedienen ; deeze drie uuren zyn nauwlyks toete voldoen aan de eerfle , voornaamfte en
reikende ,
dringenelfte behoefte, voor welke alle andere behoeften
zwygen, met den wooed, de behoefte van fpyze.
Zy zyn nauwlyks, toereikende, dewyl zy het you-lend moetzm zoekett in de ruime lugs, en hun p-tooy, zo veel
g enie als zy zelven, ligt ontfnapt , is het niet door de
fuelheid „ althans door de ongeregeldhei,c1, van vlugt , en zy
deo-
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deezen net kunnen magtig worden dan met wenden en
.keeren , listen, geduld, en bovenal door 'er tyd aan to
befteeden. Geen genoegzaame tyd fchiet 'er dan over om
een Nest toe to ftelleli,,„ Om dezelfde rode vervaardigen
de Nagtvogels, die, wat", het gezigt betroft , bykans gelyk
flaan' met de
, en, voor 't meerendeel , van
dat zintuig ge kunnen maaken , dan wanneer
de zon nary den g,zigteinder, of'er even onder is, omtrent
zo min een Nest als onze Vogel: ja, 't geen hier veel, of
liever afdoit , zy houden 'er zich niet mede bezig,
dan naar gelange nun gezigt, min of 'neer in that om helderder dag te verdraagen , voor hun den tyd des arbeids
verlmgt. Van alle de Uilen is de Schuiluil de eenige,
die men Zegt, 'dat een Nest toeflelt , en ook van alien
minst een Nagtvogel, dewyl by klaar genoeg ziet om op
vollen dag te vliegen , en zich op een grooten affland te
begeeven.
Het Kleine Katuiltje , dat de Vogeltjes
vervolgt en vangt , voor het ondergaan en naa den opgang
der zonne , verzamelt flegts eenige bladeren , en rungte
van planten , en legt 'er, zonder eenigen verderen toeftel,
de eytjes op in de klooven der rotzen , of in de gaten
der oude muuren. - De zodanige onder de Vilen,
die, onder de Nagtvogelen , 't minst het daglicht kunnen
verdraagen , leggen de eijeren in dergelyke gaten als de
Opflokkers , of in holle li'oomen, zonder eenige voorafgemaakte fchikking, of in de Nesten door andere Vogelen
vervaardigd , en ik durf verzekeren, dat dit het geval is,
van alle Vogelen, die, wegens eene te groote aandoenlykbeid van het Gezigt, door het helder daglicht verbysterd,
dan geholpen worden.
Een ander uitwerkzel van deeze gefteldheid des Gezigt,.
tuigs is dat de Opflokkers , even als de andere Nagtvogels,
geen fchitterende kleuren in hunne Pluimadie hebben , en
zelfs verftooken zyn van dien ryken en veranderenden
weerfchyn , welke men aantreft in het anders zedig bekleedzel onzer Zwaluven. Wit, zwart en grys , 't wells
Diets anders is dan een mengzel dier twee kleuren , en
een weinig ros, maakt al den optooy nit, en deeze kleuren zyn derwyze onder elkander gedommeld , dat 'er,
over 't algemeen , eene fombere , daffe en droeve kleur
nit ontilaat. Dit is een gevolg van het fchuwcn des
lichts, 't gelyk bekend is, ten eerften oorfpronge
van fetioone kleuren ftrekt. Wy zien , dat de Vinken,
dz:13 Kevangen aaat , dat feboone rood, het cierand
5
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hunner Pluimadie vcrliczen ; dit wordt opgelufs
neer zy elken morgen, in de vrye lugt, de ofgaande zon
begroeten, en den geheelen dag, om zo te fpreeken, den
ans en gloed geevende ftraalen van dezelve indrinken.
M
t Is niet in het .bevrooze Lapla of nr het koude Noorajen Ptamen
wegen , dat men de Paradysvogel
en fchaars van
of Colibrietjes vindt, — in die o
licht bedeelde ftreeken , vormt zich de Robyn, Saphir,
en Topaas niet ; eindelyk , hebben 'er de Bloemen , die 'er,
ondanks zichzelven, op een Schoorfteen A of in eeh kamer,
uitgebroeid worden, die leevende en Aivere kreur niet,
welke de voorjaarszon met zulk een rykheid aan de Bloemen in onze Tuinen en velden geeft.
't Is waar, de Nagtvlinders hebben zomtyds zeer fchoone kleuren; doch deeze fchynbaare uitzondering bevestigt
myn denkbeeld, of wederfpreekt het altharis niet. Want
bekwaame waarneemers , onder anderen een ROESEL hebhen opgemerkt , dat de Nagtvlinders , die zomtyds over
dag vliegen , 't zy om fpyze te zoeken of te paaren, en
1ygevolge flegts halve Nagtvlinders zyn, veel leevendiger
kleuren omdraagen dan de eigenlyke Nagtvlinders , die
nooit te voorfebyn komen, zo tang de zon boven den
gezigtseinder zich Vertoone. Ik heb zelve waargenomen,
dat de meesten deezer kleuren hebben, genoegzaam gelyk
aan die der Opflokkers , en , indien 'er onder het groot
getal eenige fchoon gekleurde zyn, het ontflaat bier nit,
dat de kleuren van den Vlinder reeds gegrondfchetst zyn
in de Runs, en die der Nagtvlinderen, niet min dan die
der Dagvlinderen , zich blootgefield vinden aan de werking
des tichts: de Popjes, eindelyk, der zodanigen , die altoos
zonder bekteedzel, en aan de vrye lugt blootge1eid zyn,
hebben doorgaans fchitterende kleuren, en eenige fchynen
met gouden en zilveren ftipjes getekend, welke men te
vergeebfsch zal zoeken op de Popjes der Nagtvlinderen ,
doorgaans beflooten in bekleedzelen, of in den pond ver.
borgen.
Door de bygebragte bedenkingen agt ik my genoeg geregtigd , om te gelooven , dat wanneer men de waarneemingen over de kleur van de Pluimadie der Vogelen, van
de vleugels der Vlinderen, en misfchien van de hidder
viervoetige Dieren , genoegzaam doorgezet en met etkander vergeteeken heeft, de nitilag gem ander zal weezen,
(NI dat, alle andere dingen gelyk gtheld zynde, de fchitterendite foorten en de rykstgekleurden, bykaus axoos
za-
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zkzyn, die , in hunne onderfcheide Leevensftanden , meest blootftondeu aan de werking des lichts (*),
lndien myne gisfingen op eenigen grond fleunen, zullen alien, die gewoon zu: met opmerking to leezen, zonder veel verworAring '3ntdekken, hoe ook 66n Zintuig
meer of min, of alto, 4keeni ae gronden van meerdere of
b zintuig, groote verfchilmindere aandoenlyk i IP in zeker
lendhedent an to weeg brengen in de natuurlyke geaartheden- van een Dier, als mede in zyne inwendige en nitwendige eigenfcha2pen.
Tot bekragtightr van het opgegeeven vermoeden , dat
de Europifche Opflokker uit America aftlarnt,dient , dat de
Opflekker in Carolina waarfchynlyk de foort is, die in 't
Noorden den weg gevonden heeft om cone volkplanting
in de oude Wereld op to rigten. Deeze bewoonder van
Noord-America heeft na nog noordlyker Gewesten kunnen
vliegen, van waar de overtocht na Europa gemaklyk was.
,leer gelykt deeze Carolinifche na de onze, en in geftalte
en in kleur: onder andere gelykvormigheden, is de Onderkaak met een wine ftreep geboord, en men vindt een
vlek van dezelfde kleur op den rand der Vleugelen. De
voornaamfte trek van ongelykheid is, dat deeze foort, onder het lyf, met kleine fangs het lichaam loopende , in plaatze van met kleine dwarsloopende , flreepen gefchakeerd is, en
con langer bek heeft: maar zou eene zo groote verandering
van Lugtareeke niet nog veel grooter verfcheidenheden in de
gedaante en de Pluimadie van deezen Vogel hebben kunnen voortbrengen? CATESBY, van de geaartheid
des Carolinifchen Opflokkers fpreekende , vermeldt, dat by
zich 's avonds vertoont, dock meest met een betrokke lugt,
van waar by den naam van Regenvogel, met veele nudere Vogelen, gekreegen heeft. fly vervolgt, met opgefparde kaaken , vliegende Infeden, welke zyn voedzel uitmaaken , en zyn vlugt gaat vergezeld van een gefnor • by ligt
op den grond zyne Eijeren neder,, deeze gelyken zeer
naa Kivietseijeren. Men ziet dat elke trek bdeezer korte
befchryving een trek van overeenkomst met onzen Europifchen Qflokker bevat.
(*) De Pluimadie van den Tsvogel is, volgens romas berigr in de tweede Reize van cum, veel fehitterender tusfchen de
Keerkringen dan in de gemaatigde Lugtftreeke,
CV.
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Uournal de Paris...)
jjet deerlyk lot, jongstleeden een gedeelte van Sicilie en
-11--L Calabrie overgekomen , ftrekt ten mderwerf der gefprekken in veele gezelfchappen , en wekt de nieuwsgierigheid op na vroegere gebeurtenisfen van dezêlfde foort.
Deeze brengt in 't midden dat dergelyk eh ramp deeze
Landen , reeds in die en die jaaren , getroffen heeft : een
ander noemt gelled andere tyden. Bezaten wy eene Gefchiedenis der Aardbeevingen, de weetgierigheid zou iich
daar in fchielyk kunnen voldoen ; dan dezelve ontbreekt
ons. Men heeft ons verhaalen nagelaaten van de voornaamfte Uitbarflingen van de Bergen Vefuvius en Etna:
doch de Gefchiedenis der Aardbeevingen niet opgemaakt.
Puritus fchikt het LXXIX Hoofdftuk van het II Boek
zyner Natuurlyke Historie tot het ontvouwen van de oorzaaken en uitwerkzelen dier verfchynzelen (*) , te dier
dier gelegenheid heeft de Franfche Vertaaler van dit Werk
(Tom. I. p. 2.49, enz.) eene lyst opgegeeven, van de
Aardbeevingen, zints de eerfle Eeuw onzer Tydtellinge ,
tot de Aardbeeving die Lisfabon in den jaare MDCCLV
zo deerlyk trof. Maar deeze lyst ,is zeer gebrekkig :
veele gedenkmardige Aardbeevingen zyn 'er op °vergeflaagen: men vindt 'er de voornaamfte van Sicilie en
('alabrie niet in vermeld , en vergeet , die, in den Jaare
MCCCCLVI, het Koningryk Napels verwoestte , en waar
van
(s) Die begeerig zyn de gevoelens der Natuurkundrgen,
ever de oorzaaken en uitwerkzelen der Aardbeevingen, te kennen , kunnen , behalven aangeduide plaits by RLINIOS
te regt geraaken in de Didionaire de Phyfique nu PAULIAN,,
Ed. 1761 in 4to. 3 vol. en in de Encyclopedie op het iwoord
Tremblement de Terre. In eenige uitgaaven deezes Werks, naa
de Paryfche , beet men twee gewigtige Stukken gevoegd,
bet een van den Heer MONTIONOT , over de Aardbeeving te
Lisfabon , 1755 ; het ander van den Beer BERTKOLON, over
de middelen om de Landen, aan deeze Plane incest blootge,
Feld, d.iar vaor to behoedea.

Aftitirl:MEvINGEN 0? siciL1E.
irin een omitandig berigt voorkomt in het Leeven van CA*
VII, door JEAN CHARTIER, gefchreeven,naar een
verflag, gezonden door HERCULES DE FERRARE, getuigen
van die fchnkly ge.gebeuktenis , by welke honderd duizend
Perfoonen het leeven verlooren. Een Schryver der voorgaande Eeuwe , Lotus ]4J THOUM (*) geheeten , gaf , in
den jaare MDCXVI, te Bourchaux , in 8vo, een Werkje
getyteld: le Tremble terre , ou font contenus fes caufes,
fignes ,afeets : een tytel die veel belooft, maar het
werk is 41jet wel uitgevoerd; het draagt • alle blyken van
gebrek aan oordeel: voorts houdt die Schryver zich veel
meer op met het verklaaren van de oorzaaken dier Verfchynzelen, dar.% met de • opgaave der omilandigheden.
Om kennis te krygen van de onderfcheide Aardbeevingen, die op verfchillende tyden, Sicilie verwoest hebben
is het, derhalven, noodig de toevlugt te neemen tot de
Gefchiedfchryvers deezes Eilands : veelen hebben verzuimd
des te gewaagen , en van de twee, die ons een byzondcre
Gefchiedenis van Mesfina opleveren , door my naagezien (t), heeft geen van beiden goedgevonden de Aardbeevingen te vermelden, die deeze Stad troffen.
e die op Sicilie en Calabrie voord voornaamft,
Ik zal de
vielen , zo verre ik ze heb kunnen ontdekken 3 opgeeven.
Wanneer wy afgaan op DU THOUM, (p. 33, 34 , 77 en
So.) zou de Aardbeeving ; die de vreeslyke Uitbarfling van
den Vefuvius , waar in PLINIUS de Oude , in het Negen- en
zeventlee yaar onzer gewoone Telling , zo deerlyk omkwam,
REL DEN

(*) Deeze weinig bekende Schryver noemt zich THAOUM
dus fchryft hy zyn naam onder den Opdragt en op p. 198,
Waal' by ons berigt dat hy affiainde van HONORS THAOUM, en
gebooren werd te Boulenne, niet verre van Lantousque in Pro-

vence. Op den tytel is zyn naam gefpeld DU THOUM.
(t) Defcription de Mesfine, par josaru BoNFILlo, gedrukt te
Yenetie, 16o6, in 4to ; en Notice Historique de Mesfine , par

PLACIDE REYNA, gedrukt 1658, i668, in Folio. 2 VOl. Dieze twee Gerehiedenisfen, in 't Italiaansch gelebreeven, en in
't Latyn vertaald door J. L. MOSHEIM, vindt men in Tom. IX.
Part. 9. van den Thefaurus ,Antiquit. & Hist. Sicilia. van GR/EVIUS en BURMAN. REYNA zegt alleen, dat de Uitbarflingen van den Etna, en de Aardbeevingen, volgens eenige
Schryvers , Sicilie van het Vasteland gefebeiden bebben: een
gevoelen, 't welk hiy wecierfpreekt.
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kwam , zich tot Sicilie uitgeflrekt hebben. TRT THOUM,
de twee keurlyke Brieven (de XVI en XX,..des VI Boeks)
van PLINIUS den yongen aanhaalende , waaik. in deeze een
breed verllag geeft van die gebeurienisfe oet dien Schryver
zeggen , dat hy, benevens zyn Oo en Moeder , zich te Mesfina beyond, wanneer een zwartean dikke w2lk de tlitbarfling aanduidde. Dit is een groote misflag.. PLINIUS de
yonge fchryft in aangeduide Brieven van Mifene of Micene , eene plaats aan de vaste kust , 'eenige mylen . Zuidwestwaards van Napels gelegen , en riet van Mesfina op
Sicilie, waar ik niet weet , of de Aardbeeving zith , ten dien
tyde , deedt gevoelen. Doch dat v t tot hater tyden komen.
)ten der vervaarlykfte Aarclbeevingen , the Sicilie gefchokt
die_ in de Maand February des Jaars MCLXIX
hebben,
gewaaeren
voorviel. De Gefchiedboeken
b
'er van, .als van
eene allerfchriklykfte gebeurtenis. In de Stad Catanea alleen , kwamen vyftien , zestien, of twintig duizend Menfchen om. De Bisfchop, en veertig iVIonniken , met zeer
veel y olks , werden in de Kerk , door het inflorten des
daks , verpletterd. Men zie PIERRE CARRERA , Liv. V.
Chap. It. van zyn Mem. Hist. fur Catane , in 't Italiaansch ,
in 't Saar MDCXXXIX in folio uitgegeeven ; of Tern. I.
p. 490, de l'Histoire de Sici:e ; par M. )3URIGNY, dien
Arestor der Fra nfche Letterkun(le.
Dit ongelukkig Eiland heeft den geesfel der Aardbeevingen gevoeld in de Jaaren MCCLXV , MDXXXVI
MDXXXVII, MDXLII, MDLIII, MDLXIII. Die van
den Jaare MDXLII, words breedvoerig befchreeven door
THOMAS FAZELLUS, stoire de Sicile , Liv. X. Dec. II.
Dezelve was zeer geweldig , bovenal . te Syracufe. De Gefchiedfchryver tekent op, dat het water der Patten en der
Fonteinen, eenige dagen tang, brak was, dat men, na de
Aardbeeving, onder de dooden en de puinhoopen , een
Man vondt , boven wiens hoofd de ingeltorte balken een
foort van dak gemaakt hadden, waar onder hy leevend en
behou,den bleef (*).
In
(*) In deeze Rampen vinden wy zomtyds van zonderlinge
behoudenisfen gewag gemaakt. Du 'mum verhaalt, (p. 197 ,
198.) dat in de Aardbeeving, die, in den jaare MDLXIX, zyn
Land verwoestte , zyne Moeder, JEANNE FULCOMS behowden
bleef onder het verwelfzel van een trap, met een Kind 't
Ivelk zy in de armen hield, fchoon het huffs boven Naar inflort-
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In den- Jaa re gevoelde Calttbrie veele
A ardfaudd ingen. Vader KIRCHERUS ooggetuigen van dezelve , tekent , in de Voorreden van zyn Onderaardfche
Wereld , Ilde Hosoftifluk,waar by des een verflag doet , op,
dat, vt5Or de Aardfcliidingen, een geluid, als dat des
Donders,g400rd werd eerst dof, uit hoofde van den afnand, .dOch.'t geen, allengskens aangroeijende, onder de
aarde voortkroop , tot het onder de voeten kwam, en daa
de aarde zo geweldig fchudde, dat zy niet langer konden
fiaan maar zich aan de ftruiken en boomen moesten vast
houden. Hy zar toen, met zyn byhebbend gezelfchap,
de omkeeruiPvan de vermaarde Stad Euphemia. Na
dat zy, als Vd op de aarde liggende, die Stad met eene
wolke bedekt zagen, verdween die wolk allengskens, doch
zy bemerkten geen Stad of eenig overblyfzel sneer; maar
in derzelver plaats een vuile Poel. Zy zogten Menfchen,
om hun van die ongehoorde zaak te onderregten, doch
vonden niemand.
Dan deeze Aardbeeving van MDCXXXVIII betekende,
hoe eislyk colt , weinig in vergelyking met die, in den Jaare MDCXCIII, de geheele uitgeftrektheid van Sicilie aantastte en verwnestte. Van deeze hebben wy een Italiaansch
Verhaal , in 't jaar der gebeurtenisfe zelve opgefteld door
Vader ALEXANDER BURGOS, in den Jaare MDCCXXVI, als
Bisfchop van Catanea, geftorven (*). Men kan 't zelve
niet leezen , zonder dat de hairen van fclirik ten berge
ryzen. De eerfte fchok viel voor, op Vrydag den 9 van
January, ten vier uuren: de tweede op den volgenden
Zondag, en trof geheel Sicilie. - Palermo, Mesfina,
Paterno , Catanea, Lantini, Agosta , Syracufe werden ,
benevens eene menigte van Vlekken en Dorpen omgekeerd.
Te Mesfina was de fchok allergeweldigst.
De Schouwburg , het Koninglyk Paleis, dat des Bisfchops,
en de Kweekfchool, werden in Puinhoopen veranderd.
Het
ftortte , en mile de Huisgenooten verpletterd hadt. In de
Aardbeeving des jaars MDCXCIII, op Sicilie, vondt men , ender het verwelfzel van een Huis to Mesfina , een Vogeltje
onbefehadigd in zyn kooitje.
(f) Dit verhaal te Palermo

en Noels, in den Jaare 1693 ,

in 4to gedrukt t en hereirukt in het Mufeum van siLvo BOCCONE , 1697, heeft SIGS. HAVERKAMP, in 't Latyn vertaald , geplaatst in de Their2z. r. van calgvris en atntrAmr. Toni. X. P. 9.

Leyden, 1723,

z2,0
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Het inf1orten der Kerken , Kloosters * en aanzieffyke
zen , vervulde de geheele Stad met rill:nen , dezelve ge.
leek, om 's Schryvers gelykenis by te brengen , na een
bosch , waar alle de boomen geveld lagen. Weinig Menfchen , nogthans , fneuvelden te Veslina. Catanea daarentegen , verloor 23,000, en Caltagironne Iriwoontiers, Agosta was zeer ongelukkig. Het onderaardfche
vuur tastte een voorraadplaats aan , waar in Buskruid lag :
die flag deed de gebouwen fpringen , de nedervallende
Ileenen verpletterden de ongelukkige Inwoonders , die , de
rulnen verlaatende, /ma heil in de vlugtkogten : drie duizend kwamen 'er om 't leven.
Na dit allerdeerlykst ongeluk , des Jaar/MDCXCIII,
ontmoet ik niet, dat Sicilie eene Aardbeeving van belang
gevoelde v66r den eerflen October des Jams MDCCXXVI,
deeze trof het geheele Eiland niet ; maar byzonder de Stad
Palermo. Men hoorde eerst, fchryft Vader PAULIAN, een
verfchriklyk gedruis , 't welk omtrent een vierendeel uurs
aanhie/dt , 't weer was flail en de lugt helder. Vervolgens
kwamen 'er twee kolommen vuurs uit het aardryk , die zich
in Zee uitflortten. De Aardbeeving duurde vyf of zes Minuten , en keerde het vierde gedeelte der Huizen in de Stad
om. Meer dan 1500 Menfchen fchooten by dit onheil het
leeven in : veelen werden van onder de puinhoopen , waar
onder zy als begraven lagen , gehaald , doch veelen wer.
den uit vreeze daar in gelaaten.
Op 't leezen van dit kort Gefehiedkundig verflag zullen
veelen zeggen. 1Velk een elendig Land ! Waarom verlaaten de Bewoonders 't zelve niet? Hoe kunnen zy lust
en moed hebben , om weder te bouwen op een grond,
die dus de inwoonders inzwelgt ? Die dus eene taal voeren , bedenken niet , dat Been land beveiligd is , voor deeze geweldige omwentelingen: Goat het vast; dat de Zuidelyker Gewesten 'er meer aan blootgefleld zyn dan andere , het is niet min zeker dat bykans alle deelen des
Aardbodems, van tyd tot tyd, Aardfchuddingen ondergaan
hebben. Frankryk , onder eene zo gemaatigde Lugtftreeke
gelegen, heeft meer dan eens dien geesfel gevoeld. De
Gefchiedenis der byzondere Landfchappen wyst het nit.
Vader KIRCHERUS gewaagt , in het boven aangehaalele
Werk , (V. Bock VI. Hoofd. p. 319.) van eene Aardbeeving, die in het Jaar MDCLX, in de Maand Juny,, al het
Land van de Stad Bourdeaux tot Narbonne, geweldig aantastte: by voegt 'er by, dat niet verre van Bigorniunz een
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rote en zeer hooge Berg was , die , door de kragt der
woedende Natuur, zodtinig ingeflokt is, dat 'er van denzelven , behalven een groote Poel, welken by nagelaaten
heeft, , tail noch teken • to vinden was; dat dit gewest
vol gewcest was van Baden, in eene van welken, naa de
verwoesting , des Bergs, de wateren, die eerst zeer beet
waren, zo' gem eene koude aangenomen hebben 9 dat nie*nand, nit hoofde van de koudheid, dezelve kan gebruiken.

BRIEF VAN EEN RUSSISCHEN EDELMAN IW A N AL — Z, BEVATTENDE EE NE BESCHRYVING VAN ZYN BEZOEK, AFGELEGD BY DEN
HEER JOHN BERTRAM, BEROEMD KR DIDKUNDIGE IN PENSYLVANIE , WAAR IN EEN KRUM- VERSLAG GEGEE, DENE- EN
VEN WORDT VAN DE
LEEVENSWYZE DIENS AMERICAANSCHEN
WYSGEERS.

(Vervolg en Slot van bladz. 268.)
\Trienci rwAN," vervolgde myn Gastheer, „ ik tw yfreI niet
of gy verflaat Latyn , lees deezen vriendelyken Brief, my
„ eenige jaaren geleeden door ULRICA Koningin van Zii'eeden,
gezonden. Goode Vrouw! dat zy in haat. Paleis te Stokholm
• clenkt cm den geringen JOHN BERTRAM, aan den boord des
„ Sclzuylkills; in de daad dit dunkt my vreemd." — Dit
is niet vreemd in 't myn Heer, gy zyt de eerfle
Man , wiens naarn,als Kruidkundige, America eere heeft aangedaan; 't is zeer natuurlyk te \vagten, dat een Land, van zo
groot eene uitgeftrektheid, veele keurlyke Planten en Boomen
moot bevatten; is het dan zo zeer te verwonderen , dat eene
Nordin, zo zeer op nutte weetenichappen gefield, die zomtyds
den Throon verliet om in do Hoven van LINNUS te wandelen? Op't hooren van den naam van Lit/NLEos viel de
Heer BERTRAM my in de redo, zeggende: „ Aan de onder„ rigtingen van dien gelcerden Man, ben ik de handleicliryi7
verfehuldigd, Welke my tot de kundigheden bragt, die ik
„ thans bezit. Dc Weetenfchap der Plantkunde is zo uit„ geitrekt , dat een Beginner volflrekt een geleider noodig
• heeft.” —Ik bid u, Mr. BERTRAM, hoe zyt gy eerst gekomen tot het heoefenen van de Kruidkunde, zvt gy te Philadelphia daar toe org,ekweekt? — „ Ik hob nooit eeni„ ge vcrdcre Opvocding ontvangen , dan enkel dat ik leezen
„ en fehryven leerde : dit kleine Landgoed was alles wat myn
Vader my naliet; zekere fehulden en gebrek Ran weidland
V. DUEL. MENDBLW. DIG.
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hrelden my in myn vroegfle jaaren eet Vry laagen ftaat:
„ myne Vrouw bragt my geen geld ten linwelyk mede ; a!
„ haare rykdom beflondt in haare • goedhartigheid en uitftee,, kende Huishoudkunde. Ik weet nauwlyks4e zeggen , hoe
„ ik eerst op den weg kwam tot de KruidkUncle , de eerfte
„ ftappen Cchynen my thans een droom; doch gy moogt vry
„ vertrouwen op de waarheid van 't geen ik u zal verhaa„ len fchoon ik weet, dat zommige °nut- Vrienden 'er om
„ gelachen hebben.” -- 1k behoor niet Mr. BERTRAM ,
tot derzulken aantal , die let belachl*s zoek&I in 't geen
opregt en eenvoudig verhaald wordt.
„ Wel dan zal ik het u vcrhaalen. Op zekeren dag was
„ ik ieverig bezig met ploegen, (want gfr ziet ik ben flegts
„ een Landman ,) vermoeid zette ik my onder de fchaduw
„ van een boom neder ow wat nit te ' rusten. Myn oog viol
„ op cell Madeliefje, plukte het zonder byzonder inzigt af,
„ doch befehouwde het met meer oplettenheid dan de Land„ lieden gewoonlyk doen: ik ontdektc 'cr vcele zeer onder„ fcheide declen in , cenige reehtflandig, andere horizontaal.
„ Welk een fchande, zeide myn hart, of iets dat myne Ziel aan„ blies, dat gy zo veele jaaren bezig geweest zyt in de aarde te
„ bearbeiden , in het vernielen van zo veele Bloemen en Planten ,
zonder jets to weeten van derzelver maakzel en gebruik ! Dee„ ze Ichynbaare aanblaazing maakte fchielyk myne nieuwsgie„ righeid gaande : ik was aan zulke gedagten geheel onge„ woon. 1k keerde weder tot myn ploeg-gcrpan : maar decze
„ nicuwc begeerte bleef by my. lic fprak 'er van met myne
„ Vrouw , die my flerk afraadde inyn nieuw plan , gelyk zy
„ het noemde to volgcn. Et was , fprak zy , niet ryk ge„ noeg cm veel van myn tyd en arbeid to kostc te leggen
• aan fludien en verrigtingen, welke my zouden ontzetten
„ van dat befcheidcn deel, 't geen de eenigc rykdom eons
liaare voorzigtige
„ Amerieaanrchen Landmans uitmaakt.
nogthans , nict af. Ik dagt 'er
• raadgeeving lehrikte my
„ geduurig om ; de Plantkunde maalde my in 't hoofd als
„ ik 's avonds a211 tale/ zat , als ik te bccide lag, en waar
,, ik ging. Eindelyk kon ik de drift niet /angel' wederfiaan :
,, want op den vierden dag der volgende week huurde ik
„ een Man om voor my to ploegen, en ging na Philadelphia.
,, School-) ik niCt wist welke Bocken ik incest hebben, ontdek„ to ik aan den Boekverkoper myn toelcg, die my zulke gaf
• als by best oordceide , en daarhy ecu Latynfche Spraakk.un.st.
„ Vervolgens gang ik by den naastbywoonenclen Schoolmeester,
„ die, in drie maanden tvds , my zo veel Latyn 1m :de , dat
LTNNAZUS wiens Iverken ik vervolgens kogt , kon vet,9
Flier op begon ik op myn gchcele Landgoed
„ liaan.
„ Planten na to gaan: binnen kort kreeg ik kennis aan alle
„ Gewasren in de nabuurichap. Voorts trot: ik na Maryland,
,, on-
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odder de Vrienden leevende: naar gclangc ik my Zelven
geleerder aanmerkte, ging ik verder, en, door eene onver„ n iocide beoefening van verfeheide jaaren, heb ik eene vry
algerneene kundiglieid opgedaan van elken Boom en Plant ,
„ die in ons Vasteland voorkome In laater tyd kreeg ik
„ aanzoek •.eit Europa , werwaards ik 's jaarlyks veele vet_
• zatnelingen zondt. My thins in vry ruime omflandighe,, den bevindende , hob ik met eigenlyk gefprooken werken
en ik ben .nooit gelukkiger dan wanneer
3 9 opgehouden
,t myne Vrienden zie, en met hun verkeer. Indien , under
„ de veelvuldige Planten en GeWasfen, die ik ken , 'er eeni9, ge zyn, die gy wenscht na uw Vaderland te zenden, zal ik
ze u bezorgen, On de noodige berigten char by geeven.”
In deezer voege bragt ik vericheide dagen , vol genoegen,
leerzaam en vermaaklyk door. 1k ontdekte, in alle de bezigheden op het Landgoed, als merle in den ommegeng,tusrchen
den Meester en de mindere Leden van zyn Gezin, eene gefchiktheid en gemaklykheid ; geen woord van bevel (Cheer]
fierker toot] to hebben, dan diet] van cen wensch. Dc Negers
zelve hadden zulk con voegzaam voorkomen, zulk eel] zedigheld in hun gedrag, als ik nergens ooit zag.
- Op welk
eene wyze Mr. BERTRAM, vroeg 1k, regeert gy uwc Slaaven
zo wel , dat zy hun werk fchynen tc doen met al de toegenegenheid van Blanket] ? „ Schoon onze dwaalende vooroor• deelen en begrippen ten ecnigen tyde 011S hun deeden
zien, als alleen tot de Slaverny ge.:ehikt ; fchoon het oud ge„ bruik ons zeer ongelukkig geleerd hadt him in Slaverny to
houden, hebben wy, nogthans, onlangs, ingevolge der ver„ toogen van verfcheide Vriencien , en goede Werken over
„ dat onderwerp gefehreven, onder ons beflooten , hen, op
„ eenen gebeel anderen voet , te behandelen. By ons zyn-ze
„ thans vry. Ikgeet, Bien gy aan myn tarel gezien hebt, acht„ tien Ponden Sterlings, behalven eaten en kleeren, en alle
„ de voordeelen der Blanket]. Onze Broederichap bejegent ze
„ tegenwoordig als Medgezellen van onzen arbeid; en door
„ deeze behandeling, zo wel als door de opvoeding, zyn ze
,, over 't algemeen cone nieuwe foort van weczen5 gewor„ den. Die ik aan myn tafel toe.laat , heb ik op de proeve
„ bevonden, dat braave, getrouwe en zedige Menfehen zyn:
„ wanneer zy Met doen 't geen wy oordeelen dat zy moeten
,, doen, zenden wy ze weg, en dit is al de Ilraffe, welke wy
,, hun opleggen. Andere Christen-Geineenfchappen houden ze
„ nog els Slaaven, zonder hun eenige Godsdienaige beginzels
„ in te boezemen : welk con drangredenbehalven vrees, kien„ nen zy hebben , om wel te doen? In de eerfle eanleg van
„ dit Landfehap, bedienden wy ons van hun als Slaaven dit
„ beken ik:doeh, wanneer wy bevonden, dat goede voorbeel,, den , vriendlyke aanmaaning , en godsdienitige beginzels,
s,)
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hun konden opleiden tot onderwerpelyitheld en matigheid,
„ lieten wy of van eene handelwyze zo lynfecht firvdig met
„ de belydenis des Christendom!. Wy gaven him Vrylieid , en
nogthans hebben eenige weinir hunnb oude Meesters verlaaten. De Vrouwen brengen haare Kinderen . voort in onze
Familien: en wy worden, hoe langs hoe sneer, -aan elkander
„ verknogr. 1k leer de myne leezen en Schryven, zy bemin„ nen GOD , en vreezen voor zyne Oordeelen. De Qudfle hun.
„ tier neernt thans myne zaaken te Philadelphiaaaar,, met eene
„ fliptheid , van welke by nooft ' afwykt. Zy weonen (feeds
„ onze Vergaderingen by; zy dcelen in gezondheid en in ziek„ te, in kindsheid en ouderdom , en alle de voordeelen, welke
„ onze Maatfehappy oplevert. Dit zyn dejiiddelen door ons
„ aangewend om hun te ontheffen van dieilavenly en onkun,, de, waar in zy voorheen hutine,dagekdoorbragten. Gy Debt
u misiehien verwonderd ze aan Myn.tafel te ontmoeten ;
„ doeji door hun te verheffen tot den rang van Vryman , ver„ krygen zy noodwendig dien nayver, zonder welken wy zelven tot taagheid en ondeugd zouden vervallen.”
Mr. BERTRAM , dit is de Wysgeerigffe behandeling der Negeren,
van welke ik ooit gehoord heb. Gelukkig zou het voor America weezen, indien de Christenen van andere Gezindheden dezelide beginzels aannamen , en dezelfde wonderfchoone regels
volgden. Len groot aantal Menrehen zou ontflagen worden
van die zwaare ketens, onder welke z y thans zugren: en met
die gedagten vervuld kan ik myn tyd niet nicer draaglyk flytell in de zuidlyke Landfehappen. De wyze, op welke men
daar met de Slaaven te werk gaat, de flegtheid van het voedzel , hull toegediend , de zwaarte der taaken hun opgelegd ,
zyn tooreelen, welke ik met geen geduld kan beichouvven.
't Is my lief, Vriend IWAN, dat gy een zo tedcr en gevoe, ' lig hart hebt. Zyn 'er ook Slaaven in uw Land ?”
ongelukkig, doch zy zyn eigenlyk eer Burgerlyke dan Huislyke Slaaven: verbonden aan den grond op welken zy leeven :
't is een overblyfzel van barbaarfehe gebruiken, vastg,effeld in
de dagen der diepfie onkunde en grootffe woestheid van zeden ! nog flandhoudende, ondanks de by herhaaling gefforte
traanen der Menschlievenheid, de duidelyke eirehen der Staatkunde, en de bevelen van den Godsdienst. De trots der Grooten, de gierigheid der Landeigenaaren, doet bun deezen rang
van Menlehen aanzien als noodige werktuigen des Landbouws,
even of Vrye Lieden den grond niet zouden kunnen bearheiden.
„ Is dit waarlyk zo geffeld, Vriend IwAN? Arm te
„ zyn, elendig te zyn, flaaf te zyn, is alles hard; het leeven
„ is op zulk een voet, geen genietens waardig. 1k vrees dat
„ uw Land nooit zal kunnembloeijen onder zulk cen onflaatkundig Staatsbefluur.” - lk denk'cr over gel k gy,,
y
Mr. BERTRAM iCh0011 ik hoop dat de tegenwooraige *Regeering ,
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roemryjc door zo veele bedryven van de gezondae Staatkunde, !tier ten chide val loopen, zonder deeze heilzaame
noodzaaklyke Vryverklaaring van Slaverny, die geheel Rzyland
traanen van bly. circhap zou doen Morten.Hoe lang,
Vier
•„ Vriend
zyt gy bier re laude geweest ?"
jaaren, Myn Heer! s *Wel gy fpreekt bet Ei2gelsch b y
Engelschitian ; welk een moeite moet een Reizi--„kanslvet
„ ger niet,peemen om verCcheide taalen te leeren , om zich te
„ ontdoen van de vooroordeelen zyns Geboortelands- om zich
„ te fchikken naar de gewoonten en zeden van alien onder
welken • by verkiest to verkeeren.”
In deezes voege fleet ik myn tyd , met deezen verlichten
Plantkunciigen , deezen waardigen Burger , die al de eenvoudigheid der boerfche Zeden paart met de nuttigfie Geleerdheld. Veelvuldig en nitgefirekt waren de Gefprekken , met hem
gehouden. ik vei'. gezelde myn Vriend op den akker, in de
fehunr• op den dyk , in den tuin , op de Studeerkamer , en
eindelyk op Zondag na de Vergadering der Broederfchap.
Deeze werd te Chester gehouden; de geheele Familie
ging derwaards op twee wagers. Mr. BERTRAM en ik reeden
te paard. Wanneer ik in het Huis tradt waar zy vergaderden , en omtrent twee honderd Mannen en Vrouwen zamen
gekomen waren , nam ik , myne oude gewoonte volgende,
den hoed af; doch my ras bedenkende zette ik dien op, en
nam myn plaats op 't einde van een bank. De Vergaderplaats
was een vierkant Gebouw,, zonder eenig cieraad hoe genaamd;
de witheid der warden, de gemaklykheid der zitplaatzen, en
een groote kaehel , gefehikt om by koud weer bet vertrck
warm to ftooken, was alles wat ik zag. Gcen Predikfloel,
geen Doopvonte, geen Altaar, geen Orgcl , was 'cr. In dit
enkel ruim en lugtig vertrek vergaderen deeze braave Lieden
aile Zondagen. Fen diep ftilzwycsen, 't welk erntrent
eon half uur duurde, volgde op onze intreede : elk zat met
het hoofd voorover geboogen; en feheen in diep gepeins verzonken, wanneer eene Vrouwe oprees, en met de inneernendfie zedigheid verklaarde , dat de Geest haar opwekte, ow de
Vergadering te onderhooden over een onderwerp door haar -uitgekoozen. Zvbchandelde 't zelve zeer gevoeglyk, 't was
eene nuttige Zedeleer, voorgefteld zonder eenigen Godgeleer..
den optooi of vertoon van geleerdheid. Zy moet of zeer grocte vorderingen in 't openbaar fpreeken gemaakt, of zich tot
het doen deem Redenvoeringe voorbereid hebben: dit laatfle
is niet wet te veronderftellen - ; dewyl bet een ftuk hunner Be_
lydenisfe uirmaakt , niets voor te draagen, dal 't geen van
zelve door 's Geestes aandrift in hun opkomt ; of anderzins
heft de groote Geest der waereld , wiens be: -cherming en
invloed 7v alien aanriepen , haar do gezondfle Zedeleer in dtn
mond gelegd. Haare Aanipraak duurde dric Kwarticr. 1k
1'3
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bemerkte niet dat iemanci na haar zag iarrooisti heb 1k eene
gadering bygewoond waar men met DI 'aandagts--luisterde na eene openbaare Recienvoering. lk befpeurde geen
ehaamstrekkingen , geen gemaaktheid in haar gelaad, fly!, of
uitlpraak, alles was natuurlyk, en ciaarom bevallig; en, ik zal
meer zeggen , zy zag 'er zeer -fuel nit; lehoon reeds meer
dan veertig jaaren oud. Zo ras zy haare Reden. geeindigd
hadt, Icheen ieder \vcder in zyn voorgaande overdenkingen to
verzinken ; duurde een kwartier : wanneer zy, met ender.
ling goedvinden , opreezen, en, na eeniggefprek, 'over onver, van een fcheidden.
fchillige
Hoe ecnvoudig zyn hunne Vooifchriften, hoe onopgecierd
is hun Godsdienstftelzel.: hoe weinig Plegtigheden hebben zy
hun geheele leeven lang! Geltorven zynde, worden ze by de
Broederfchap bygezet, zonder pragt, zonder vgebeden , denkende dat het dan te laat is den loop van GODS Eedwige
ten re veranderen : en gy weet dat zy geen gedenkteekens
oprichten , en geen graffteenen gebruiken. In deezer voége
fterven zy , naa onder het zagtfte Staatsbeftuur geleefd en de
vreedzaamfle Leer omhelsd to hebben, zo vreedzaam als zy ,
die opgevoed zyn in prachtiger Godsdienflen, eene menigte
van Sacramenten gebruikt , ingewikkelde Geloofsbelydenisfen
onderfchreeven , en de voordeelen eerier vastgeftelde Kerke
genooten hebben. Deeze goede lieden ftaan vast in bet denkbeelci , dat zy de Leerftellingen van JESUS CHRISTUS volgen in
die eenvoudigheid , waarin ze zyn overgeleverd ; een gelukkiger zamenftel kon 'er voor het Menschdom niet bedagt wor,
den. 't Is geheel ontheeven van de bycieraaden en fiaatkundige byvoegzels , welke ieder Land en ieder Staatsbefluur,
haar zyn eigen zeden, gevormd heeft,
Aan de deur van dit Vergaderhuis werd ik verzogt eenige
dagen my op te houden, by eenige der aanzienlyke Landlieden
in de nabuurfehap. Het vriendlyk onthaal , 't welk ik allerwegen ontmoette, bewoog my , ongevoelig, twee maanden onder
deeze braave Lieden door te brengen: en ik moet bekennen ,
dat het de Gulden Dagen waren van myn ryper jaaren.
zal nooit vergeeten de dankbaarheid hun verfchuldigd voor
de onverdiende en groote vriendichapsblyken aan my beweeIk blyf.
Zen.
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(Ult het France?: van den Heer DE LA DINMERIE.)
DE R E D E,
E en woordje , Mejuffrouw !
D E M 0 D E.

Een woordje, Mevrouw ? dat is to veel!
De R. Hoe! gy zult my-clan de kortfte gehoorverleening nice
toellaan ?
De M. nt verzogt 'er u nook ow.
De R. 't Zou niet kwaad weezen, incifen wy het met clkander konden vinden.
De M. 't Zou dan met u, en met my, gedaan zyn.
De R. Waarom ? Ik verflaa u nict.
De M. Dat is uwe gewoone handelwyze. Doch laaten wy
het bekorten. Het zou met myn gezag uit weczen , als men
my met u in onderhandeling betrapte.
De R. Gy geeft my een flegt denkbecld van uwe Aan.
hangers !
De M. 1k heb weinig van de uwe hooren fpreeken.
Men zegt dat ow Ryksgebied zeer ontvolkt is.
De R. Dit moet ik bekennen ; niaar reffens ze g gen , dat
zulks aan owe verleiding to wyten is. Deeze onttrekt my
dagelyks een en ander myner Onderdaanen.
De M. 1k onttrek u niemand.
1k vertoon my flegts,
en men volgt my.
De R. 't Is wel zeer vreemd, dat men, ow u to volgen,
my verlaat.
De M. Nicts is natuurlyker; gy zyt altoos dezelfcle!
De R. De Rede blyft onveranderlyk.
De M. Daarom verveelt ze.
De R. Gy gelooft dan dat ik geheel zal verlaaten worden?
De M. Zeker. - Men wag veronderfiellen , dat gy
nog eenige onbekende Volgers hebt, die zich bvkans
men over de rolle, welke zy fpeelcn. De myne komen voor
't licht. De uwe Cchuilen weg.
De R. 'Er zal cen tyd komen, op welken zy wel wrack
zullen neemen over deeze geheimhouding. Als een Wyze
flerft, wordt by als 't ware geeerbied en vcrgood.
Dc M. Ziet daar al zyn genot. 't Zelve is dermaate aan
den dood verknogt•, dat het zon verdwynen , als by wede:
op 't tooneel der wereld hsvam.
De R. Ik fchenk mynen Naavolg-eren beandige Agthig.
De
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Dc 1\f. Ell ik goef den mYllc!1 ecnc... ~teh:!ndc.:
De R. Ik deel dcn Roem llit.
Dc M. Ell ik Verl11aardheid.
De R. Gy mislcidt het eIendig l\lensehdom dikwyls, ten
op7,igte van dit fink, even aIs tell aalizien van ZOi veele andere. 1k ken uwe vrolvke gezcJrcllappen, uwe h:lI1ctelplaat~
zen. Gy deelt daar, £onde~ maate, en altoos met dat OOfdee! 't welk u eigen is, Rykdol11, Eel', Vermaardheid en
BelachIykbeid, uit. Gy rchept HeIden, gelyk ARMIDA haar<,!
fcbimmel'l voorthr::gt. Gy maakt van een Vedbndig Man een
Zot, van een Zot cell Verftandig; l\Jan.
De 1\J. i\Iyne Guufh:1ing;cl1 beviIJdcn 'er zieh weI by. Dc Wereld gaat 'er niet flirnmer Oill. Zy wil bedroogell worden. \Vaal' mede zal mell aile die Kinderen vermaak~n, als men' zich alleen hieldt aao 'r geen redeIyk 'is '?
De R. 't Zou 'er door kllnnen; indiel.l gy ze niet bedroog
dan ten OP7.:gte van bellzelingen.
'
De 1\1. Dir zou nog voor my, nog \'001' hun, genoeg ,vec:,;:en. Men moet de l\Ienfchel1 ill hUl1l1c bcdwclming houden.
Hun natuurIyke~ fiaat, of licver hUll gelukkigfle fla,H, is die
foort van krankhoofdigheid, welke aIle nadenken b'uilen f1uit,
en hUll, ollophoudeIy k, van de eene dwaaling tot de andere
doet overgaan. Het lVIenschIyk !ceven zou verveelend lang
weezen, wannccr men altoos hetzeIfde 1110est zie!] , 't zelfde
doen, 'r zelfdc denken. Met cen vvoord, niets andel'S zyn
9<111 't g\!el1' mcn geweest is, en vervolgcIlS wederom zyn
zal. Men moet over de Wereld h~m giippen, en 'er ::,ich niet in,
begraaven, zegt een Schryver, 'dien ik, in onze dagen, he~
doen herleeven.
Dc R. Gy!... 't Zou uw werk weezen dat MONTAG:'-lE
het voordecl geniet van tcgcnwoordig hooggcCchat le worden?
De M. Myn Werk, ja, hct myne aIleen! - De R. WeIk een Wonderrprcuk!
.
De M. 0 l Wanneer her my bclJaagt, zal het Wonderfpreuldgc ook de overhand krygen. '
.
Dc R. Gy hebt 'cr OIlS reeds fierke proeven van gcgeevcl1.
Dc M. 1k hcb 'er nog anderc. - - - Dlr is op vcrre na
alles Illet. 1k bewccr, dat ecn uwer grootfrc Verllufte11, PIERRE CORNEILLg, een myncr Kweekclingen was.
De R. Dit verwagtte ik nier van Hcm: en by bctckcnt
zo veel aIs duizcnd andercl1,
De M. Luister! - - Dit is uwe ecd1c pligt, d~a\' gy u
tot Regter opwcrpt. - - COHNEILLE vcrCcilcen, op cell t~ d.
dat het vuur door de Ligue ontnookelJ, - - or, om my bctel' uir te drukken, - - door Illy ontllookcll, - - nag roO';:~
~c.
Men dagr cell Romein te WCC7.cn om dat mell Gcest9ryv~lld gewcest was. RrcHELlEU dwong tor gchoorza~lrlJl:!1;
.
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maar men OllderwJerp zieh morrcnde. Vht dccdt CORNEILLE?
By wektc de R07nQ;Jzen op, liet hun lim:ekcll gelyk l11en
toen zieh vermat te denken; hy vcredeJde aIles, en br;lgt
zomtyds alles tot eene buitenrpoorige vergrooting. Elk verbeeldde zich, in Zyfl ge(1:nIte, die rustige i\Jannen weJer tG
vinden; elkftelde zich met hun geIyk. Voeg by deeze bewcegredenen van zelfsbedriegcry, 't gecn 't vcrnuft van CORNEILLEeraan byzettc, en gy zult tcffens bet gebeim zyner
middeJen en van zyn zegepraaI wcetcn.
De R. lk bCfiryp u! - - RACINE, dit z:!lt gy niet lochenell, flaagde door gebcel andere middelell.
,De 1\1. Ik was het, ogter, die zyne nappen regelde; De
Pral1fchen hadden alle Dweepery der GC11lcel1ebcstgezindhcid
verlooren.
De Galantcrie, de Licfdc, W~lreJ; in de Mode.
RACINE reblkte 'er den loop zyns weri;s n:1, en zyne Belden.
De R. fly veranderde van taal, wanneer hy tot my wedcrkwam , en met die taal gelukte het hem.
Hy ll:ierf,
De M. Hy zag 'ergen uitflag nietv31J. zonder te weeten QfzvnMeesterll:irk hem zou ol'erleeven.
DeR;'; Ik raadde Irem zeel' gerust te weezen wegens den
uitflag. Maar, baten wy van een Miln fj.1l'eeken, veel
zonderlinger dan de twee gemelden. By fcbitterde eell gerui.
men tyd op het tooneel del' wereld ; hy maakte zyn hoofd werk
niet van de Staatkunde, noeh van de Liefde. Hv bragt aIle de
driften, aIle de roerzels van 't menschlyk hart In be\veeging,
en deedt alle de groote raderen der l'htuure werken. fly dud:'
de zelfs een ZedeIeeraar zyn ; en behaagde llogth:ll1s.
De 1VI. Ik heb dien Man zeer weI gekcnd.
De R. Gy! ...
De M. Zeer weI, zeg ik u, hy heeft myn raad !list gcheel verworpen.
De R. Dus wierd de MOD~ dan een Zedemeesteres!
. Dc M. Waarom niet? Ik wist, eenige ja;]ren vroeger, weI
ce:nc Starrekundige te worden, cn aile de rehoonen in Parys
door Verrekykcrs te doen zicn. Ik ben Zedemccsrcl'cs, :r-;atUUl'- cn Seheidkucdige, enz. enz. Ik bcgeer d;]t myne Sexc niet
onkundig is van een del' geheimen der Natuure, en volharcic
met de haare te bewaaren.
, 'De R. Ik geloof d<lt ik moeilyk zon worden, indien it
eClloogenblik vergat dat ik de REDE was.
De M. Bet fbat aan u, en gy zult 'cr niets by l'e1'1ic7211.
Doeh dat 'iVy ons gerprek afbreekcn. Of wilt gy dar ik auk
COIl Redeneer(1:er worde ?
De R. Gy hcbt 'er reeds genoeg fchIttercnde proeyen van
gcgceven. Eene zekcre JULIE ••••
Dc M. He, ja! Dc proe"c is niet o;lgelllkkig geweest.
Ik weet wel wat eellige Redellkavclcrs 'cr van hebbel'] dU!'vcn
z.()ggcn. rdau wat bctc;~c:Jt \het?
lIe l1eb .. lieen .lan te ,:r'11..
+
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gen, a1Ieen te willen, en de Redeneerders maaken zich weg.
Dc R. Ik my met hun.
De M. Dat is juist 't geen ik verlang. Geloof my,
ondcrtusfclJen: gy zult aile nwe rcgten verlieztn, indien gy de
myne niet eerbiedigt.
De R, De myne zullcn dierbaar bJyven by Menfchen, die
II nooit raadpJeegen.
MILTON, TASSO, LA FONTAINE, werden
door u, door hunnc Tydgenooten, nict regt gekcnd; door :ny
leeven zy in aile voIgendc Eeuweu.
Dc M. Met myn bebulp zoudcn zy vroegtydigel' gcleefd,
en 'cr zelve genot van gehad hebben.
De R. Erken fchuld. - - - l\-1en eerbiedt u nooit, dan
'INanneer men by misvatting u VOOI' my neemt. Daarenbo'len
ik bellondt v66r u.
De M. Ik geloof niets van dit alles.
De R. Ik geloof, dat men u altbans niet raadpleegde, toen
dc Menfcbcll in bosfcben verfpreid leefdcn, zich met eikels
voedden, naakt Iiepen, en zclfs nict dagtcn ooit kledcrell noo·
dig te zullen I1cbbcn.
De M. Hoe! gy hadt dan gcmecnlchap met dic Elendigcn!
Helaas! zo veel te el'ger voor u.
De R. Van het oogenblik af, dat zy my kenden, werden
ze van Wilden in Menfchen hervormd.
De M. Ell, zo ras zy Menfchen wierden, kcnden zy my,
De R. 'Ik heb meer dan ccn Volk hcrvormd.
Dc l\1. lk heb 'er ontelbaare gevol'md.
De R. Ik heb het oude Sparta en het oude Rome geregeerd •
.De M. Door my zyt ge uit beide gedreeven. Ik beheersch
Parys, en hier zult gy my niet uit verjaagen.
De R. Men ZOll 'er my zeer Iloodig l1ebbell.
Dc 1'1'1. Die Hoofdftad was vcrlooren <lIs ik ze yerliet.
Dc R. Mcn zou een V crdrag kllnn2n l11:1akell.
Dc .M. Ik begrvp u ! Maar het V crdrag is ecn teder fl:Llk.
't Is met my ged'aan <lIs ik door u beftaa. 't Is met u ge~
daan, als gy door my moet fiaande blyven.
De R. Wy zlIllen vocge!yk handelcn.
De 1\1. Ik kryg arg~vaall. - - By voorbeeld, gy ziet hoc
ik de VroUWCIl opgeelerd 11eb! Wat zou 'er ran haar, wat
ZOll 'e1' van my, worden, indien gy ze wedel' fryve halskraagell leerde draa gen.
De R. Jk iaat ze aan u over.
De M. Dat zegt iet5 .•..
De R. Ik laat ook aan u het bppcn vall alle jOllge Heeren; laat my aileen de zorg voor hUI111C Hoofdcn,
De M. Gy zoudt tc vee! te doen IJcbbcn. Dit komt my
toe; en 't is voor my Jlcgts cen beuzc!;nf!.
De R. Wat laat gy dan voor my over?
De il1. Gy voen wel cen groat bcwind i gy bcheerscht den
i\Ll1 ,
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1\lan, die in Fra:.iC'ryk den hoogfi:en rang bck!ccd~.
Dc R. Datweet iI, : maarZOll ikhetnictkullllCll uitlircU:cl' ...
Dc 1\1. Gy zyt a1 te ccrzlIg.rig.
De R. Hoc: ZOLI ik aan lIWC grilligbedcll zo vecle mi:::ocneil van weezens over1auten, dic ....
De 1\1. Ja, zeg ik u, - - laat ems bier albrcc',c!1. D;~
tyd roept my. II, befl:aa allecn in 't voorby gaall. 1:, ill,ict
morgen onder CCI!C nicllwe gcda:ll1tc te voorlchYIl t:C;",'L
"Vat u bCll'Cft, bcwaar de uwc. Ecn OOl;CllbU~ :c11
'cr misrchicn komen. - - 1k beloof u niets. --~- l\Liar,
bovcnal, gcen ongcduld, - - mccr z<lmcnrpraaken, - - gecll
bezockell. - - - lk zal u kcnnis gcevcl1.
BlES
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Me~ verlof van allen, dic blllten zyn, houde ik fi:aande, dat dlt cene vaste vvaarilcid is'
de tegenwoordige Verhandeling z:11 celligc brokkcn val;
redeneering aanvoeren, waarop dezc ilclling ]{un worden \':15i:gefl:e!d.
Is 'er wei een opmerker in de waereld, wien de I11cnigvul_
dige overccnkomst tusCchen de gang bare cn :1fl;cfcbafrc woorden cn llluntcn cener natie niet ~cbccl in hct oog loopt? --_
Mcn heefr, van ouds af, woorden en penningcll gcmcmt, heiden Zyn 1111 cn dan in de handcl1 van valCcilc 11111l1tcrs ",:\'"ilen, en wie weet, hoe veele valicbe woordcn ell PC!1l;::wcn
Dog beden ten dage onder onze Ncderlanders rondzwcl'(:n! '~tct
oneindige fcbade voor verrchillcnde takkcn van nyvcrh c;d ell
Koophandcl. - - - Va!fche woordmU!ltCll zyn daarom tc iCil:Jdelykc!", dewy! dczclvcn, daar het geldtoctl'(m vry algcmccn
kan in 't werk gcfi:cld worden, geencn andcrcn toets llcbb"n,
dan die in het hart van den 1l111nter of llirgevcr verborgcn is,
en tot wclke men gecnen toegimg heeft dan door den ne,J[cl
dcr Illenscbkllndc, het brcekyzcr der Phyjiognomie, of door de
gcvaarlykc kansren der ondcrvinding.
Vcele beurzcn zyn ryk aan goud cn zilver, cn 7cer veclc
monden vloeicn over van woorden; l1l;]:Jr, myn Vrieml, il'2CS
nimmer te los in beider gehruik! Dic vcel geld I;D;lil'l:,
en. die vee! woordcn hebben, - - zondigcn naar c\'cm'Cl::~.
hCid.
Iem:ll1d , die van cen buitenlandrchc reis te rug keert in 2\'1]
Vadcr1and, zult gy of vreemde l1JUlJtell , of vrecmde woordcil
ZiCll afgeeven. ---Stcl deze hc:cL:n als bro~ders van tc;, zc;;\"~
huis, naast elkandcr, in uw Em}yrisrh b;'l1dbcek.
Van ccne vcrllC\'CilC uitwerkin,t; z}'n \'eclc \VoOl'dcn, en d;'~
lrc Goud-beurz:}~], op de voort?cfykllc plaatzcn dcr (1~lh'(::

V:rba valent jicut 7l?tmi. -
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aan!liet bof, voor de balie, — in het faiet, enz. Indict

gy van beiden wel toegerust zyt, onderneem dan vry de reis
naar de beide Polen, gy kunt van uwen vooripoed verzekerd
zyn; — daar zyn 'Ipecien en woorden, die door de geheele
waereld eene verwonderlyke kracht oefenen , — ontdoe u
echter by voorraad van alle verouderde munten, die , zo wel
buiten als binnen 's lands, niet meer bekend non gangbaar
zyn. — Nieuwe Dukaten , waar van de rancling duidelyk
is , en woorden van fmaak, die elk gaarne en veel hoort gebruiken , — zyn de besten tot ow oogmerk.
Men ontrnoet op zyne reis door de waereld, lieden, die,
met honderd woorden, nog Met meer gezegt 1kbben, dan drie
woorden zou den kunnen uitdrukken. hieruit ,
dat de Complimentist, en de Pragtal, niets anders dan duiten
*eat. — Wanneer de fehuld groter is , zult gy deze perfonen Zion ophouden met betalen. .
En Nvelk een aantal van ongelukkigen is 'er , die genoodzaakt geweest zyn, ten koste van anderen een woordbanqueroet to maaken, waardoor eenc daling in de
' aaien voorviel !
— welk con aantal van ellendigen, die daar by groote tom-.
men verloren , en wier that nu nog onder de grieven van dit
verlies bukt
Hoe menige woordenipiller zit heden voor de
tralien, of is de waereld nit gedeferteert!
Om '';T een oncven Ichaal to gebruiken , moot ik evenwel ook
openlykerkennen, dat my heden veele namen te binnen vallen
van zulken, die ik, na een dienstvaardig Compliment aan hun
Edel Geborens gemaakt te hebben verklaren kan , dat
enkel en alleen door een voorzichtige en wel aangelegde uitgay e van woorden, tot zulk eenen gewiehtigen !land in de waereld gekomen zyn , dat een koets, met vier paarden beipannen,
hen thaws naauwlyks kan voorttlepen naar de plaats hunner beflemminge.
Zo.vecl is een good Negotiant waardig !
Dear is ilechts een geval , voor zo vecl ik my hcrinnere ,
waarin woorden en peuningen zeer verfehillen ; hoewel deze
contrasteering zelve aantoont het verband , dat 'er tusfehen
beiden plaats heeft in de Natuur; — het geval is dit , dat,
dear de Cpecien , die gangbaar zyn , meestal by de geheele
natie, ja zomtyds zelfs buiten 's lands, dezclfde waarcie hebben ; integendeel de meestgebruiklyke woorden zo veel Belden, als elk 'ex op ftelt, of 'or y our geven het gun
zelden overeenkomt.
Den Gulden regel , waar naar men alle doze afwykingen ,
en de daaruit voortvloeiende taras berekenen kan , tot gemak
van den Handelaar , zal ik niet eer opgeeven , dan na dat het
geduld van den Lezer zal afgemat zyn met de voikomen
cloorlezing van deze Verhandeling , waartoc ik al myn vcrnuft
hob aan het gisten gebracht ; — nu zal
, erdinis gratie
c=';;'.; voorbeciden van de g.eopporde aanmerking bybrengen,
wear-
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waarvan het overtuiglyke elk moet innemen , die zo wel
denkt als ik.
Laten wy tot dat einde de ruime Waereld eens in Happen ;
een ding , dat ons van alle kanten omringt , en het geen Wy
menu te kennen ; daarenboven een ding , aan welks rechte waarde veel gelegen is. — Ik fpreek nu niet
van de Zede undige of van de Philolophilche gelding van dit
woord ; — ik bodoele alleen deszelfs gebruik en betekenis
Hoe menigin eenen popula'ren, en econmnifchen, zin.
vuldig zweeft e waereld daarin over de tongen ! en hoe verfeheiden is de irys , die men daarop flelt, daar voor uitlooft.
Die Heer verfiaa.zyn waereld zeer wel! — het is geene
definitie van een groat Geographicus of Cosmologist. — De
Perfoon, wien het geldt, is een jong manneken van 2r jaaren, — lang 51 voeten; dun en rank van armen en beenen;
by vertelt zeer aartig; — vloekt merveillieus ;• --zit
De Guardevolant te paard, en kleedt zich met finaak.
robe der Dame, van welke deze aanmerking gemaakt is, heeft
zeer veele verplichtingen . aan Myn Beer ; en by verftaat zyn
waereld . zeer wel.
Zy heeft ook de waereld gezien! wie? — eene dame?
— heeft die le grand tour d' Europe gedaan? — dat is wat
zeldzaams ! — kergeef my, zy zou op rein gegaan zyn, onder geleide van myn Heer en Nlevrouw * * *; doch ongelukkig Ilierf mvn Neer kort re voren --= toen bleef zy t'huis,
en heeft nu Zes en vyftig jaren op de asfemblees, in het concert, in de Opera , en op het Toilet doorgebracht ! — daarenboven las zy de beste Franfebe Romans! en bezit geestige
Brochures ....... zy verdient dus even zo wel den roem van
de waereld gezien te hebben, als vader Sharp, die Italien
en Frankryk doorkruipende, dezelven beCpioneerde, door de
ronde opening van zyn portierfeherm.
.Robbeville kwam onlanes by den ouden bankier Menno , om
hem te fpreken over een CapitaaIrje, dat by in de negotie nodig bait. — Menno maakte zwarigheid „ — ik kan Met!
„ — ik ben in 't grootst gevaar — heb Geduld tot over„ tnorgen; dan zal ik alles weten!” — — wat? hoer
vroeg 1-Zobbeville — — „ hoe? weer gy nietdat/obst man„ queert? — ten minfie men vrecst! — by maakt een
„ gat van twee millioen — ik zit onder hem. — Weet
„ gy 'er niets van ? de ,p-eheele Waereld fchreenwt 'er van !” —
Is 't mooglyk! zei Rob' bevil'e — ik ben dezen — morgen ecrst weder in de Stad geimmen.
Hy how eerst in de Waereld, zegt men van een jong hoer,
die in de partven geintroduceerd words.
klynheer L77Pnrius levert jaarlyks ten minlie een hekwaam
hoekdcel van zyn eigen Letterarbeid af. — Het gunflig o p tima!, dat dezelve by de Waereld ontmoet, moedigt hem ann.,
Q111
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ow de zevenhonderd exemplaren telkens voor cigen rekening te
houden — flechts eenige weinige compleete ftukken zyn
thans y our een verminderden prys te bekomen; en dit is nog
veroorzaakt, door de mislukking van een uitzicht op twee
buirenlandfche Commisfien.
C' est le beau monde! bctekent , te Parys , dat eei ifame'er wel
uitziet — la femme la plus belle du monde — zegt in goed
Nederlandsch — de fraaifle vrouw van de Stad!
Wanneer ik nu myn Repertorium van gelee-heid opene, en
het fchimmcl van eenige losfe manufcripten Nrat afvecge, dan
lees ik, dat zelfs Mvne Heuer] de Philoiophen #an oud Grieken
land , welipreekender Gedachtenis ! — de goedheid gehad
hebben, om een individueel mensch, van gelyke beweging als
zy zelven ‘varen, .07.0 4 i.w, foc'te noemen; waaruit veel kan
worden opgemaakt ten aanzien van de gemeenichap der oude
Grieken , en hedendaagfebe Franrchen , 't zy in afkomst, 't zy
in denkwyze doch , dit laat ik voor de Ieden van de
Sorbonne over, in zo verre zy moesten oordeelen, dat het
in eenig wezenlyk verband ftond met de myfterien van kerk
of flaat.
6! Welk een wonderlyk ding is de Waereld ! — in Welke
verichillende gedaanten treedt het te voorfchyn !—welkeen
ongelladig vet van ce.nen Cameleon Welk een ongernaklyk fluk gelds, ow uittegeven, en 'er zyne winften by te berekenen! — dan heeft het de waarde van eene vrouwelykc
Guarderobe dan van het leven na g den goeden toon — dan
van Cell Koopflad , dan van een party , dan van 600 leezende
perfonen — dan van eene vrouw -- of, nog minder, van
een menselt, en dit alles, zonder eenige Courtagie , of opgelcl!
— wee, wee hem , die met de Waereld moet ryk Worden!!
Ten dienfle van alle de genen, die dit zullen zien of hooren
lezen , zal ik opgeven het facit van alle myne Mathematifche,
Algebrairche, Calculatien ; in het werk gefield . ow de ryzingen en dalingen van den adiehandel met de Waereld op eenen nicer vasten voct te brengen; waarvan ik de proeven al
vry naauwkeurig hob zien uitkomen. —Het beflaat eenvouwig hierin „ — de Waereld betekent altyd eenen Cirkel ,
waarvan de fpreker of fehryver het rniddenpunkt, en zyn
„ vernuft, fmaak , vermogen, neiging , of betrekking , de dia„ meter is.”
Hieruit blykt, hoe vele afwykingen en verfehillen by dit
cone woord mooglyk z yn, en hoe men in 't algeween behoort
to werk te gaan , in het berekenen van de waarde der gangbare woordmunten.
Gefehreven in Nederland — in het midden des jaars
1733.
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DE BESCHAAMDGEMA kKTE KUNSTBEDILLERS.

(Eene waare Gefchieclenis.)
e !leer J AMES
F. R. S. in 7,yne jeugd te BrigD
"`"" Col PortraitIchi/der , hadt de Afbeelding vervaardigd van
FERGUSON,

eene Ichoone jimge juffrouw. Haare vee!voldige Kennisien ,
fehoon zy het ,S tuk preezen, vonden ieder eenige kleine gebreken , die, weggenomen zynde, het Portrait volmaakt zouden doer gelykeni •Mr. FERGUSON, bier wain verwittigd, verzogt dat zy alien , op zeker uur , ten zynen huize zouden
komen. Met zyn palet en penfeelen in de hand ging hy voor
het Stuk zitten, en de JuiTrouw zat 'er by in 't beste licht.
Hier op ierzogt hy alle de aanweezenden , een voor een ,
dat zy hem wilden zeggen wat zy 'er van dagten en wat
zy 'er op aan te merken hadden. Hy erkende de . juistheid
der gemaakte aanmerkingen, en zette zich oogenbliklyk om
alle de aangeweezene gebreken te verhelpen. Het geheele
Portrait dos nagegaan hebbende, toonde hy het aan 't gezel!Chap , en ieder keurde het een MeesterRuk, zo volmaakt
gclykende, dat 'er niets aan haperde. - Hier op verzogt
by, dat zy het Doek en zyne Perfeelen zouden voelen. Zy
vonden ze volmaakt droog ; en by net , zonder een woord
meer te ipreeken, het gezelichap zyn eigen vonnis van Kc63stbedillers opmaaken.
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VERKEAARINO VAN SPREUKEN

XIX. VS. 94.

Len Luiaart verbergt de hand in den boezem , en lay
ze niet wederom aan zynen Mond brengen.
HuNf D D. T. R. & A SS.
Profesf, Ling. Heb. & Arab.

Door 'illOMAS

Den Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandfehe
Letteroefeningen,
MYN HEEREN!

uw gegeeven Uittrekzel van het Vyfde en Zesde
Deel, der Waarneem:ngen over het Oos ten , uit Reis!, befchryvingen , ter opheldering der Heilige Schrift , door
91 TH. HARMER , de Verklaaring van Spr. XIX. vs. 24.
„ leezende (*) , berinnerde ik thy , eenigen tyd geleden ,
,, in de Obfervatirns on feveral J'asfages in the Book of
Proverbs , by TH. HUNT, daar over eene zeer fchoone
5, Uitlegging , te hebben aangetroffen ; ilt floeg het werk
naa , en vondt ze, by herleezing, van dien aart , dat
ze my der Vertaalinge waardig dagt , en tevens zeer
5, gefchikt om in uw Mengeiwerk geplaatst te worden ,
„ ten welken einde ze, met dienstaanbiedenis , hier
„ yens gaat , enz."
9 5 In

9 9

4. 4- 4- 4- + + 44. 4"
Geene Ondeugd is 'er tegen welke sALomo ons zo dike
maals , en zo ernftig , waarfchouwt , als die der Luiheid.
De verfcheidenheid van zinfchetzen , van welke by zich ,
ten lien einde, bedient , is zeer groot. Nauwlyks is eene
Lichaamshouding zo log, eene Zielsgefteltenis zo traag ,
eene Leevenswyze zo flegt , eene Geluksbevorderirg zo verzuimd , eerie goede Gelegenheid zo veragteloosd , een Veld
zo ongehavend , een Wyngaard zo ontredderd , of een
Buis
(*) /11,zem. Vaderl. Letteroef. V. Deel. x St. bl. 7.
V. DELL. MENGELW. NC). 8.
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Mils zo bouwvallig en onherflelhaar, of by ontleent 'er
bewyzen van , of maakt 'er gelykenisfen nit op, om ons at
to fehrikken van de fchromnlyke uitwerkzelen der Luiheid.
De wyze Vorst hadt reden te over- oth ons op de hoede
te doen weezen tegen de beleezingen dier deeds aangroetende Ondeugd. Fly wist , dat de beste Levensrq is ,
Welke by voorfchreef, niets ter wereld betetenden , zonder eene voeglyke maate van Naarftigheid , om dezelve m
't werk te itellen : hicrom dringt by fteeds aan op een
naarlhg gebruik der middelen , ter bevorderinge van ons
geluk.
Onder de , veelvuhlige aanmerkingen a door sALomo op
den Ltdaard gemaakt , om ons met afkeer van dit Zielsgebrek te vervullen , is 'er geen fterker, den die ons SPR.
XI X. vs. 24. voorkomt, wanneer wy dezelve gezuiverd
van de dwaalingen der Uitleggeren en Vertaaleren, in den
tioripronglyken zin, berchouwen.
In onze gewoone [Nederduitfche] overzetting leezen wy.

Een Luiaart verbergt de hand in den boezem ; en hy zal ze
niet weder aan zynen mond brengen. Of, gelyk in het
XXVI. II. vs. I5, vvaar dezelve weder voorkotnt; en dus
een gerneen zeggen in 't Oosten fellynt geweest te zyn;
Luiaard verbergt zyne hand in Zen boezenz; hy is te
mo:de u n tke weder tot zynen mond te brengen..
Naar bet gevoelen van eenige der beste zo ,00dfche als
Christen-Uitleggeren , bedient zich de wyze Vorst /tier
van eene vergrootencie wyze van fpreeken , of ligt den
Luiaard zulk . eene traagheid ten laste , ads men 'hem , in
zyne allervadzigite oogenblikken , nauwlyks toe bekwaam
zoo keuren. Zulk eene wyze van , fpreeken is zeer gemeen
by Spreuk-Schryvers , gewyde en ongewyde ; die veelal
bunne Zedefchilderycn op bet fterkfte voorftellen, ten einde ze trellender en aandoenlyker te niaaken : zy fchynen
genoegen te Icheppen in dear door de aandagt op te wekken , en het vet-flan,/ tot bet ontvangen der Leering te
bereitien.
Duch, in onze Overzetting, is deeze flerke greetfpraak , voor een goed deel , verlooren geraakr. Want te
zeg,gen,dat een Lutaari de h(ind in den boezem verbergt , of,
't well( men voor 't zelfde health, under den okfel
zyn brood niet wil winnen , (gelyk men doorgaans bet Natfte gedeelte der Spreuke verklaart ,) heeft niets zinnebeeldigs , niets vergrootends , in 't denkbeeld zelve of in de nitdrukking. Ja , indien wy 't Been, volgens deezen zin,
bier
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-0.n• den Tuiaerd gezegd wordt, vergelyken met andere gezegden, dit zelfde Boa, als dat de 1,itiaard zyi
viltivang niet zal htnaden;.dat hy,eenigen arbeid te gemoe:.
zal
te ziende , zegt, dear is een Leeuw batten, ea
deed word,:n op de fireaten; dat, gelyk een dear dndr ai t op
zrit,' 'Jerre , zo oak een Lulaard op zyn betide, en dergezegik, deeze Iterke Plaatzen verge
iyke;
indict/
Iyi:eri met SPR. XIX. 24, en' XXVI.' 55, volgens onze
taaling, zullen wy bevinden, dat die Spreuken wel vend
;Van ons een zeer flerk vergrootend denkbeeld van den La/A
aard te geeven, veel by de andere te kort fehieten.
Om , 'derhalveit, de ktiagt deezer vcrgrootende Spreelt.
wyze weder te vinden , en, overeenkomaig met het waar
oogmetk van sALomo,te toonea , tot welk eene verbaazendd
innate van Litiheid den Mensch, door zich in gemakivkheid
toe te geeven, en den arbeid te verwaarloozen , in 't einde
.kan vervallen , zal ik my bevlytigen , um de waare en zni,
-vere. mecning van deeze Spreuk in een fielder claglIcht td
plaatzen.
Do grootne zwaarigheid in deeze Spreuk ontaaat uit
wine woord 1-114.n, tfallachaLl: , door ouze Overzetters
Boezem vertaald , misfehien in naavolging der LXX, did
hebben, Het zelfde denkbeeld van dit woord
word ons gegeeven in de Syrilche en ,l,a,bifthe O verzettii2s.,:en, en door veele hedendangfche SchriftuurverklaarderSs
i\Jaar dit denkbeeld (gelyle- ik reeds heb nangemerkt,)
dralet den zin der Piaatze idet uit; de maate van Luil2eid ,
daar door afgebeeld, is , veel kleinder,, dan die waar tegeti
sALomo deeze Spreuk inrigt.
Die bedenking is, ondertusfehen , de eenige zwaarigheid
niet onder w.e.11ce deeze Vertaaling gedrukt gaati eene ande.;
re, en veel grootcre, duet zich op, bier in beflaande: dat
de gemelde Vertaaling even min met de teal der Schriftutire
ilrookt, als ze dient um de meening des Votstlyken SpteukSehryvers ten vollen nit te drukken. Het woord tfallochath
betekent , zo veel ik kan opfpeuren , nergens Boezem. Wart=
neer wy, derhalvcn , eenigzins agtllaan op dien uittnisti
tenden Uitlegregel, niet olleen in de Ueilige maar in allei
Boeken te pasfe komende, dat wy , inamlyk moeilyke
plaatzen anntreffende , de toeviugt mOeten neemen tot g-e;
iykluidende plaatzen , en tragten urn de rneening van eeti•
twyfelagtig woord of gezegde , op cone plants, te llepanleni
door cleszelfs bekende en erkende betekenis , op eene andere;
Wanneer vry,zeg ik , eenigzins agt than op deezeti
heetZ
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heerlyken en allernuttigften Uitlegregel, en het woord
lachath toetzen aan de betekenis, welke het blykbaar heeft
op andere plaatzen der Schriftuure, zullen wy ons genoodzaakt vinden de betekenis van Boezern„ welke zo lang gegolden heeft , te wraaken; en na eerie andere uit te zien ,
die beter zamenftemt met het gebruik der Schriftuure it 't
algemeen , en teffens overeenkomftiger is met het oogmerk
deezer Spreuke in 't byzonder.
Behalven op de aangeduide Plaatzen in het Spreukenboek, ontmoeten wy dit woord nog driewerf. Voor eerst ,
2 KON. ao, waar EusA de wateren van?ericho zullende zuiveren eene tfallachath eischt , ditshebben onze [Nederduitfche] Vertaalers overgezet een SCHAALE , de Griekfche ,,aseqz, een Waterpot; en de andere oude Vertaalingen
bedienen zich van woorden , die een kruik , een vat, een
fchotel betekenen. - De tweede plaats, op welke ons
dit woord voorkonn, is in dat zelfde Boek, Hoofdfl. XXI.
13. waar de HEERE zyne oordeelen tegen .7erufalem aankondiaende , wegens de fnoodheid van Koning MANASSE,
verklaart : 1k zal Yerufalem uitwisfchen , gelyk als men
een SC HOTEL [tfallachath] uitwischt; men wischt ze uit en
men keert ze om op /mare holligheid , of op haar aangezigt,
misichien beter op haar mond (*). De LXX hebben voor
SCHOTEL aA413.5-cos, een woord in 't Nieuwe Testament
wel bekend.
De derde en laatile plaats , op welke
wv dit woord aantreffen, is 2 Kron. XXXV. 13. in de befchryving van bet ftaatlyk Paaschfeest, door JOSIA gevierd;
wy leezen , dat de Priesters de heilige dingen kookten in
Patten , en in Ketelen, en in tfallachath , hier PANNEN
vertaald, en in de Gemeene Latynfche Overzetting , 011is.
Deeze zyn de eenige plaatzen, waar wy dit woord vinden,
uitgenomen in het Spreukenboek. Uit dezelve blykt dat de
waare en eigenlyke betekenis geene andere is, dan, die van
Schaale , Schotel , Pan, of eenig ander zulk foort van een
vat als van algemeen huislyk gebruik is, of om Spyze ter
tafel in op te disfchen , of andere dingen te .bewaaren.
Met rede mogen wy veronderftellen, dat dit Woord, op
de meermaals gemelde Plaatzen, in 't Streukenboek, denzelfden zin hebbe: en dat het dien heeft zal wyders
ken ,
(*) Ore deorfum verfo, gelyk °ROMS bet uitlegt. En zo

-on

/JD IV. 2 Sam. XVII. 19. Over h4 opene of den mond
van den put.
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ken, nit de volgende bedenkingen. De Chaldeenlche Uitlegger bedi .ent zich ; op beide, van 't zelfde woord Nr7r1W1
't geen ichoon door den Latynfchen Overzetter Ascella
overgezet (*), in naavolging van de Gemeene Latynfche
Vertaaling, naar 't oordeel der bekwaamite Mannen , een
Schotel , of Vat betekent. - Gaan wy voort van deezen Uitbreider tot de Verklaaringen der Rabbynen, wy zullen ontdekken, dat zy het woord desgelyks, in den zin
van eenig foort van Vaatwerk, opvatten : en , ten einde wy
niet twyfelen welk een Vat, zegt een hunner uitdruklyk,
dat het even 't zelfde is als ELISA'S Schaal (-1-), en een
ander, dat het overeenkomt met de Pannen , waar in de
Priesters,.op jostAs Paaschfeest, kookten (S). -- - Men
moet , 't waar , bekennen, dat eenige weinigen deezer
Schriftverklaarderen ook gewag maaken van de andere hetekenis: Boezem. Doch dit fchynen zy te doen, eer
dewyl zy begrypen dat het verbergen van de hand in den
Boezem overeenkomt met de bonding, waar in men. den
Lhiaard veelal afgebeeld ziet ; dan uit hoofde van de el.
genlyke betekenis des woords, welke zy teffens verklaaren ,
dat een Schotel of Sclzaal betekent. De andere betekenis
hielden zy vaor overdragtlyk , en dat bet woord tfallachath , voor Boezem, niet kon gebruikt worden , dan verrnids de Boezenz hol is even als een Vat, en gevolglyk
bekwaam om de luye hand te ontvangen : even als een
Vat om Spyzen, Dranken, en andere dingen , te bergen.
Hier hebben wy , derhalven , het gevoelen der c,G,dfche Uitleggeren gevoegd by het gebruik der Schriftuure,
om den zin van het woord tfallachath te bepaalen ; bet
woord van welks betekenis de meening der geheele Spreuke
Volgens deeze beiden is de waare en egte
be(*) "Pcella wordt by de Uitleggers genomen voor "Pallet , of
Okfel , en zy zetten het over, by verbergt zyn hand ender zyn
okfel, of flaat met zyn armen kruislings over elkander. Maar het
woord Ascetla onhekend zynde , uitgenomen by Iaater Latrfche
Schryveren , en by hun alleen gebruikt in den zin van "Ixilla ;
zou dan dit woord hier by miszetting gefield kunnen weezen
voor Scutella, een Schotel of Schaal ? Het woord Nriv zo wet
,!s Nrow heeft, volgens sump' en CASTRadL , de betekenis
van Scutella.
(t) MEN EZRA.
(0 LEVI 13.41 GEASIIONI,
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beteltenis , die van Pot , Schotel , of Schaal , of ecnig der.,
gelvk auk Keultengereedfchap , 't welt men in de Huis,
gezinnen gebruikt orn Spyzen in gereed te maaken , of,
per id zynde , op te disfehen.
D2eze betekenis is ook niet onbekend by de Christen
San ift,erklaarderen , (en ik breng ze niet als lets nienws
ter baane) veelen bebben dezelve als zeer lraar,fLhynlyk
bier pasfende , anderen, en wel de bevoegdae Renters,
ze als de eenig waare ornhelsd : en ze zou, des ben ik
verzclterd, van alien Cie voorkeus hebben weggedraagen ,
indien ze niet vergezeld ging van eene tegengeworpene
Zwaariglieid , welke ik vervolgeus zal beantwoorden en nit
den weg mimes).
Ondertusfchen zal het niet ongepast weezen , eer ik
verder gaa, aan to merken , dat, fehoon de meeste yoodrche Uitlevers overeenaemmen , in bet ecrae gedeelte der
‘ 'prettke over to zetten , gelyk ik gedaan hob, De Luiaard
verbergt de hand in den Schotel, zy nogthans omtrent het
laatae een 'weinig verfchillen. Een hunner,, en wel een
Man van naam , zet dat gedeelte niet over Hy wit.
rgelyk de Engeliche Vertaaling heeft] maar by ZAL zyn
[land niet wider a n zyn mond bren,gen : en voegt 'cr de
cede , waarom , nevcns : „ Dewyl by de iniddeien,om Iee„ vensvoorraad te verzamelen , verzuimd hebbende ,
, den Schotel Diets te eeten . zal vinden." Doch dit
Ilrookt niet met den beoogden zin des Vorstlyken Spreukfehryvers die, (gelyk overtuigend opgemaakt kan worden
lit het XXVI. H. vs. is. waar vvy dezelfde Spreuk aantreffen ,) eer de Trappen van I
afbeeldt , dan de
Gevolgen dier Ondeugd , eer wat de Luiaard doet , dan
wat by lydt. De woorden zyn ter laatst aangehaatdePlaatze nog kragtiger: De Luiaard verbergt zyn hand in den
&hotel , by is to moede cm die %leder aan zyl en mond te
Vengen. Het oorfpronglyk- woord door by is te
vzoede overgezet, zou hater vertaald weezen , het valt hens
to lastig ; of, gelyk de Griek Tale Vertaaling, by kan 't niet
verdraagen zo als het elders vertolkt is (f) by words
verm , eid , of eindelyk met den Targum en de Vulg(ita,
it is hem arbeid; en by haat alien arbeid , hoe gemaltlyk,
hoe noodzaaklyk oak. Weshalven het niet te rug brevgen
zyn hand aan zyn' mond, geenzins moet toegefehreevc.n
AdEN EZRA.
(t) Econ.

VJI.
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yen worden aan' de ledigheid des Schotek; maar aan de
Traagheid des Luiaards ; 't i. niet, ow dat by daar in
gees voorraad van eeten weer yin& ; maar ow dat by de
moeite niet wil doen ow te eeten wat voor hem Itaat.
Schoon zyne fpyze gekookt voor hem gezet , wil by ,
door vadzigheid en onaandoenlykbeid, dezelve nict na
zich neemen. Hy is , volgens bet fpreekwoord, zo traag
ter tand als ter hand: zyne handen dienen hem zo mm
om fpyze te vatten, als om voedzel te winren. „ De
gebraade Lysters moeten ," gelyk de Poet by AmENZEOS bet undrukt , „ beet van 't fpit voor zyn mond
korner!, en hem als dwin ze,
gen te eeten (*)."
b
31
1k geef, overzulks, de voortwuze aan 't gevoelen der
andere yoodfche Meesters , die nict fpreeken van de tedigheid des Sehoiels ; maar bet flot der Spreuke, in dies zin,
overzetten , dat zy het niet weder aan den . mond brengen van
de hand des Luiaards , eer toefcbryven aan gebrek van xvil
ont zichzelven te belpen, dan dna" aan dat by niet te eeten hebbe. Hunne meening komt bier op neder. „ Wan„ neer,” fchryft cen hunner, „ de Luiaard zyne hand in
„ den Schotel gellooken heeft, ow 'er cen brok fpyze nit
„ te haalen : is by te lui ow dezelve daar weder nit op te
91 ligten, en bet voedzel na zich te neemen." Een ander,
„ den Luiaard" verbeeld hebbende, „ als laatende zyn
„ hand in den Schotel leggen , even of de opening' te
nauw ware om dezelve weder te rug te trekker," vaart
in deezer voege voort : „ Dit geeft ons.ecne waarc arbeel„ ding van den Luiaard in den Text; wiens handen, door
„ de Dwinglandy der Luiheid, zo gebonden ett vastgebouze los te
„ den worden, dat by geen vermogen hebbe ,
waaken , en te werk te fiellen, fchoon het dicne, om
„ hem de Leevensnoodwendigheden te vetfchaffen , •cr/
,5 voor flerven te bewaaren (t)."
Deeze betekenis van bet woord tfallachanh levert een
veel lterker en kragtiger grootfpraak op, dan de gewoon
aangenomene, en zou , buiten twyfel, niet alleen door 3oodfche , maar ook door Christen U tleggeren , hove" dezelve
gekeurd zyn , hadden zy begreepeu , dat ze even coed
welk rcrbergen hetaxman,
firookte met bet woord
teLi5. VI. Cap. 19.
(t) Zie de Commmt. van ABEN EZRA , en LEVI BEN GERSnon , over SPR.

2.4,

en XXVI.

Z4

15,,
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tekent, en eenigen toegefcheenen heeft, toepasfelyker
wezen, tot den Boezem of de Okfe1„, dan tot een Schotei
of Schaal, die doorgaans te plat of te ondiep zyn om 'er
de hand in u verbergen. Dit is de bpven aangetlipte Te,
genwerping. Doch ze kan gemaklyk , op de volgende
wyze , beantwoord en opgelost worden.
i. Het berigt , door ons gegeeven van het woord tfallachath , uir de drie andere Plaatzen der Schriftuare , is
verre van in te fluiten, dat het Vat, daar aangeduid, welk
het ook zyne moge, zo breed en plat ware als onze gewoone Schotels en Schnalen. Want, om niet aan te haalen het
Tweede Hoofdauk van het II Boek der Koningen , waar
het een Water-vat of pot betekent, noch het Vyf- en derHoofdfluk van het H Bock der Kronyken, waar het
een Kook pan betekent: om , zeg ik, op deeze twee plaatzen
niet flit to than, waar het woord baarblyklyk eel) Vat te
ken nen geeft, 't welk eenige inwendige holte heeft om iets
te bevatten, rnogen wy voor zeker &lien , dat het in de
derde Piaatze ook een Vat van eenige diepte beduide. 't
Is daar Schotel vertaald, het wisfchen van denzelven, en het
omkeeren op den mond , of holligheid , 'diem , (gelyk alle
Uitleggers erkennen ,) out de geheele ontleediging en ommekeering van Jerufalem te vertoonen. Doch dit Icon niet
wel gefehieden, of dezelve moest, even als de vrae4,hvEis,
waar by de harten en inwendige aandoeningen der Menfchen , in het Euangelie vergeleeken worden (*:), zyn
f70A, eenige plaats of 'hate van binnen hebben , om te
beantwoorden aan de binnenttraaten en gebouwen der
Stad, die geheel ledig gemaakt en omgekeerd moesten worden.
a. Het Voedzel der nude Hebreeuwen, voarnaamlyk beflaande uit fpyzen , in tang nat gekookt , of die wy gewoon.
zyn Lepelkost te noenten ; hadden zy dieper Schotels nodig
om ze voor het Huisgezin op te disfchen, dan die by
ons algemeen in gebruik zyn , waar meet vleesch op tafet
komt. En daar de Oosterlingen bekend than, voor) zeer
gehegt aan hunne oude Gewoonten, kan de tfallachath.
in sAt,omo's tyd, wet 't zelfde geweest zyn als de
een groote Schotel ten tyde van onzen Zaligmaaker, en taman in de Spreuk van dezelfde kragt weezen,
als het Eti 6c43-7Eir by MATTHEUS (-04 Ja dewyl deem
VoI( A) _MATTI!. XXIII. 2$.
(*) MATTH. XXVI. 23.

yAN SPREUICEN XIX. VS. 24.

333

Volken zo fterk aan de gewoonten hunner Voorvaderen
kleeven, beduidt dit -woord misfchien die groote Ketels of
pannen , waar uit zy, gelyk de Reizigers ons onderrigten,
nog heden hun Ryar en andere fpyzen eeten (*)? [-let
Arabisch onderfteunt deeze betekenis van bet woord tfalIachath: want in die taal betekent (met de wisfelletter Za
voor Slid) het woord
Catini magni, paropfides gran-

diores.

3. Indien men oordeelt, dat 'er nog
no eene zwaarigheid
overblyft, ten opzigte van het woord taman , kan deeze
gemaklyk weggenomen worden , door te veronderftellen,
dat dit woord eene dergelyke betekenis gehad hebbe in 't
Hebreeuwsch, als nog in het Al tibisch , 't welk niet alleen
is infleeken , maar ook voor een tyd ergens in te blyven
rusten. En deeze betekenis past volmaakt op den Laiaard , die bet onderwerp is van SALOMO ' S Spreuk: want,
hoewel hy, als de honger hem dringt, gereed zy om zyne hand in den Schotel te fleeken, laat by die daar rusten,
en wil de moeite niet doen om ze aan zyn' mond te brengen.
Hier by mogen wy aanmerken, dat bet woord
chath , op geen der beide Plaatzen in het Spreukenboek
geen Affix hebbe, 't welk aanleiding kan geeven tot het
voornaam woord zyn voor Boezem, 't welk , nogthans,
nit de gewoone Overzettingen, niet wet kan uitgelaaten
worden, maar dit betekent niets, ten opzigte van 't geen
ik, in deeze Verklaaring, den Geleerden in bedenking heb
gegeeven.
De Spreuk van sm.puo wordt, onzes agtens, in vollen
nadruk, best dus overgezet.
Een Luiaard verbergt zyn hand in den Schotel,
ells wil by die niet tot zyn eigen mond wederbrenuen.
25
DER.
(*) THEVENOT , 1. D. Cap. 24. en SHAW , p. 297 ; deeze
vermeldt ons , dat dit Volk de vingers fleekt in den Schotel of
de fpyzen mondvol naa mondvoi uithaalt. [,, De
„ Arabiers ," fehryft HARMER, op dat wy de plaats , die ons
aanleiding tot het vertaalen deezer Verklaaring gegeven hebbe „
bier aanhaalen: daar ze zeer tot bevestiging dient „ zyn niet
• gewoon hunne melk met lepels te eeten. Zy fleeken de han.
den in de melk, welke , in eenen houten Schotel , voor
„ ftaat, en zu flurpen zy dezelve uit de vlakke hand. DE
„ BRUIN zag vyf of zes Arabiers op deeze wyze , aan den Nyl „
• toen hy, op deezen vloed , na Cairo voer,, met elkander
• eeten. Maar zulks is , in deeze landen, lets gemeensi gelyk
dan ook D ' AR VIEUX melds,, dat zv hunne Causien en foupen
34,
„ op dezelfde wyze, eeten."J Voyage dans la Palest. p. 204._
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Aan den WelEdelen zeer Geleerden Here,
A.

X P

E Y,

4. L. M. Philof. & Med. Deft. Leaor in de Ontleedkunde
enz. te Franeker , Lid van de Hollandfche Maatfchappy
der WetenIchappen te Haarlem, &c. &c.
BEV ATTENDE

BEN NADER ONDERZOEK , OVER DE VERMEENDE SOFIA*
DEISKHEID DER DAMPEN VAN ROTTEND WATER.

Wel Edele zeer Geleerde Ileer!

I

n myn voorgaande had ik de eer en het genoegen
U4tiell d. zeer Gel. de algemene oorzaken Welke ,
rnyns bedunkens , in ons Land de Herfstziekten epidemisch
maken , voor te dragen, en myn gevoelen met het gezag
van grote Mannen in ,de kunst te Haven, den aart der
Herfstziekten (genius morborian autunznalium) daar nit of te
Leiden ; en te betogen, dat de dampen van.rottend water
in het algemeen gene oorzaken der Herfstziekten zyn konden :
dat de vochtigheid dikwerf Ziekten veroorzaakte , welke men aan gemelde dampen te onregt toelchreef — dat de voorbeelden, door UWeiEd. zeer Gel.
waar, de gezondheid der Zeelucht,
aangehaald , wel
dock niet der vochtige Landlucht , bewezen: dat
de meerdere Ziekten der Militairen de ongezondheid van
een plaats niet zeker bewyzen kon , dewy! hunne 'evenswyze meermalen Ziekten veroorz itakt , die men verkeerdedat de gezondheid
lyk aan de lucht toefchryft:
der Inwoneren van Staats-Vlaannleren , de vroegere algemeenheid der Herfstziekten, op het platte land, de Ziekten van de Veluive , enz. fterk voor myn gevoelen pleiten :
dat eindelyk de Ziekten welke in de Vachtfe moansfen geheerscht hebben, en die van Philippine zelis mvne
bewezen , en dat dezelve ook door het geval te
L;(24,'avia bekrachtigd wiertl.
Thans
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Thans moeten wY dos nog over het getal der
ren t e Amflerdam, over de betrekkelvke gezondlield van.
die Stvi tot die van andere Steden , over den aart en
werking der dampen van rottend water, met opzicht der
heerfchende ,Heri:stziekten , handelen.
W at het getai der Inwoneren van deze aanzienlyke
Kooptiad belangt , daar over heb ik vorq genomen het east
te fpreken. • -- UWelEd. zeer Gel. betuigt my uwe
verwondering over myne ongegronde flaninerking , dat
UWelEd. de berekeningen van sTRuoc niet ten opzichte
van de bepaling der volkrykheid van Anzflerdam gevolgd
is. School] Li WelEd. het getal der -Huisgezinnen met
STRUIK op 41,561 bepaalde (a).
Waarlyk het valt my gemakkelyker de ongegrondbeid
toy er yerwonderi77g , dan UWelEd. de ,iigegronciheid nmer
aanmerkzng te betogen. Immers heeft_ UWelEd.
dat gene alleen nit STRUIK overgenomen , dat uw gevoelen onderfehragen Ly on ; bet overige bellond , volgens
UWelEd. , nit loutere gisfingen zonder befluit (b).
Dan tnisfchien is UWelEd. gewone aandacht , in het
lezen van de berekeningen des Heren sTRum enigzins te
kort gefchoten , terwyl UWelEd. de gronden , waar op
de 1-leer STRUIK zyne gedachten vestigde ,niet fchynt overwogen te hebben.
Dodtor HOUTTUYN immers , een man, welke om zyne
grote belezenheid en ongemene Lunde in de Natuutlyhe
Historie zich een groten naam verworven heeft, wonde UWelEd, onlangs in een doorwrocht Werkje , dat de
Nadere Ontdekisingen van STRUIK op zekerer gronden,
dan op loutere gistingen , fteunden (c).
UWelEd. meent lets zekerers te voorfcrzyn to brergen ,
door ieder Hilisgezin 'CC 11772gErdani te berekenen op 3;.
perloon (d) : dit tracht UWelEd. door het voorbeeld
van
(a) Mengelw. IV. D. p. •530, verg. V. D. p. 62.
(b) Mengelw. .Zie boven , p. 62.
(c) Zie zyn WelEd. Bedenkingen over de lierflykheid en het getal des Yolks te Anflerdam, in vergely,:ing met andere plaatzen.
Anfl. 1783. p. 16.
(d) 11/lengths. Zie boven , p. Daar is in myn vorigcn Brief
pen drukicil ingeilopen , en verkeerdclyk 34 voor 31 i;elield.
Zie Mengehr. IV, D. p. 530.

33 6DE!1DE BRIEF VAN J. P.

MICHELE

van Haarlem, wederoin uit STRUM: oritleend; (simmers dat
uw gevoelen kracht byzet , fleunt op geen loutere gisfingen) te beWyzen (e).
0
.
Doch vergun my aan te merken , dat uwe gevolgtrekkmgen van Haallern op Arnflerdam even min Reek houden ,
dan die UWelEd. van 1/riesland op onze Stead meent te
kunnen toepasfen. De Heer HOUTTUYN heeft dit
reeds overtuigend bewezen (f) en aangetoond, dat deze
Stad ten .rainflen 200,000 Inwo neren bevat; dat de fierfejykheid her veel minder dan te Haarlem zy, en dat dus
uwe berekeningen van zelfs vervallen (g). — Ik heb ,
om my flerker te overtuigen , en UWelEd. zelve een
middel aan de hand te geven, waar door UWelEd. van de
ongegrondheid van uw gevoelen baarblykelyk kon overreed
worden , de moeite genomen, van zo wel uit de aanzienlykfle buurten, zo wel uit die door . Burgers, Kooplieden,
Renteniers, Amptenaars, kortom, heden van enigen rang,
als uit die door de fmalle gemeente bewoond worden , met
behulp van myne Vrienden, in tien Huizen naast elkander,
zonder enige keuze te maken, het getal der Inwoneren te
Ik heb bevonden, dat de minfte ,uitkomst
berekenen.
der Inwoneren van het gemelde getal Huizen,- in burgerlyke buurten, waar in weinig Volk woont, tusfchen de
so en 6o , en in buurten, waar in de fmalle gemeente geTerwyl dat der Huihuisvest is, 120 a 130 beliep.
zen van de aanzienlykflen ten minften honderd Menfchen
uitmaakte;
zo dat honderd Huizen, nit verfchillende
buurten ver over de Boo Menfchen opleverden.
Zonder nu dit getal, door telling van enige Huizen
nit de jodenbuurt , enz. te willen vergroten, zonder by
deze uitkomst de gangen en flopjes, welke gemeenlyk als
een per feel gequaifeerd worden , doch te gelyk opgepropt
zyn met Menfchen, te tellen , als het welk het getal In.
woneren voor ieder huis nog aanmerkelyk groter maken
zoude; zo zullen wy flegts het getal van 800,als het matigite , behouden. —Doch , daar het getal der bewoonde
Huizen , te Amflerdam , reeds in den Tare 1768 weinig
minder was dan 30,00o (10, daar dit getal., na. ver..
1:00,p
p.
6a.
Zie
boven,
(e) Mengeiw.
(f) Zie den WelEd. Heer,nourrum p. 8,9.

(g) L. c. P. 35.
(b) Zie WAGENA4R Verheugd Anflerdarn, p.
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ten jaren, aanmerkelyk is aangegroeid, gelyk
loop
uit de e aanbouwingen genoegzaam blykt ; zo is
i het
• zeker, dat dit getal nu ten minflen 30,000 beloopt, en
44 6,000°Inwoneren bevat. —Wanneer men dan nog,
by dit getal, de Aalmoesfeniers , en Weeskinderen , de liehoeftigen, dw oude Mannen en Vrouwen , de Zicken , enz.
welke in de Godshuizenlealimenteerd worden ; de Menfchen, welke in Schepen , Schuiten, en andere Vaartuigen
om y en in, de Stad huisVesten , voegt, zo zal de uitkomst voor het getal der Inwoneren te Amfterdam zeker
niet veel minder zyn dan 25c4. 000 , het welk KERSSEBOOM
reeds in zyn tyd aannam, en het welk door anderen merkelyk vergroot , en zelfs op 300,000 gebragt is (i).
UWeIEd. kan zich onmogelyk verbeelden , welk een
aantal Volk dat gedeelte der Stad oplevert, alwaar de
fmalle gemeente huisvest.-- Om UWelEd. daar een klein
denkbeeld van te geven, zo dient UWelEd, te weten ,
dat men, in de gemeenfte hoeken der Stad, een menigte
gangen vind, welke dikwils den, twintig en meer woningen bevatten, dat de Inwooners dier woningen niet zelden de, kamers weder aan andere huisgezinnen verhuren ,
en dat men dus , in zodanige gangen, een aanmerkelyk p etal Menfchen aantreft. — Deze gangen echter maken
flechts een perceel uit in de quotifatie. Men vind
op Werven van Molens , en elders , Lootzen °paellagen , waarin een groot aantal Menfchen , welke, by den
dag , op de flraat, hunne kost winnen , flaapt.
In den Jodenhoek zyn een menigte woningen , welke
door 6, 8 en meer Huisgezinnen, met een talryk Kroost
gezegend , bewoond worden. — De Godshuizen , eindelyk , zyn meestal opgepropt met Menfchen, zo dat men
in het Aalmoesfeniershuis alleen , tusfchen de 13 en 1400
Ik heb een perceel in de Elandfiraat
Kinderen telt.
gezien , waarvan de verfchillende gangen den naam van het
Hof van Parys , Nieuw Parys , de Vlashlomsgang en de
Boerengang dragen.
Dit is op de Cohieren, als een
perceel gequotifeerd , en bevat tusfchen de 130 en 14o woningen , welke ceder wederom twe bovenkamertjes hebben , die door de huurders meestal weder verhuurd worBereken nu eens, myn Heer,, welk een aantal
den.
Men(i) Bib!. des fciences & des beaux arts. Torn. XIX. I part.
P. 177.
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Menfchen daar dus in huisvesten kan, entiMrelEct
dan flechts de Menigte van diergelyke gangetj tlopjes;
welke men, in dat gedeelie der. Stad, oat door„ het ,gemeen de 3'crdaan genoemd word , aantreft , nagaat ,
zal UWe1Ed. enig denkbeeld krygen van de . Volkrykheid
der Stad. — Om Met te fpreken van bet , antal huisjes
waar in bet Zevarendvolk„ en de Ambachtslieden, die
meestal nit Du:tschland, en'langrenzende Ryken , Zomer
hunnen kost te Amfterda7w"zoeketi zich voor een tyd op=
honden, om geen melding te maken van het groot getal
dienstboden , dat men in de aanzienlyke huizen vbornameImmers het bewys nit de telling der Inlyk vind.
woneren van huizen, in , verfehillende batmen, is ()Ver.
tuigend genoeg , om myn gevoelen te flaven.
\Vat aangaat de uitylucht , zo als UwelEd. dezelve gelieft te
noemen , dat 'er jaarlyks , in den Zomer, wet vreemdelingen in de Stad komen , welke „ door bun overlyden, 'de
Rerflysten der Inwoneren vergroten (k): waarlyk bet getal
dier Vreemdelingen , gnat het getal Inwoners , welke
om hunne affaires reizen , of voor huh vermaak het buitenleven verkiezen , ver te boven.
'Een Koopilad , welke de ilapel- en bandelplaats - is van . geheel Europa, lokt
altyd meer Menfchen in den Zomertyd na zich toe dan 'et
Inwoneren de Stad verlaten.
De Beurs , die ftenn van den Koophandel, eischt zyne
en hoe veel gemene liederi
Knoplieden aanwelig,
komeu Zomers bier niet nit alle gewesten aan, om, of door
enig ambacht , of door den landbouW, tie kost voor den Winter . te ver( qenen : — deze veirr&ken in het Najaar en
vermeerderen het getal der Inwoneren niet, dock vergroten
de iierflysten noodzakelyk. lk geloof, dat zo men
deze lieden by de Zevarenden , welke bier meestal voor
even tyd gehuisvest zyn , en eigenlyk ook als Vreemdelingen moeten befchouwd worden , optellen kon bet getal
bet heeft genanmerkelyk groter zyn zoude , dan
lieven te bepalen (1). En bier nit zal liWelEd. kunnen opTimken , of ik de fterfelykheid te iimIterdam te klein „
wanneer ik dezelve met STRUIK op s van de 24, hepaalde
of de flerfelykheid te Haarlem die van Amflerdam niet
evertreffe : — en of this myne berekeningen welke ik
(k)
(1)

boven , p. 63.
Zie boven, p.

.111-277ge1w. Zic
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Van d'an_ Vyte, STRUM heb overgenomen, flechts op loutere
gisfingen ..aunden(m). —Dan cer ik van uwe berekeningen
afttappe, zo kan i k niet nalaten, myne verwondering te ni.

i

ten over uwe manier van sTauncte beoordelen. — Waarlyk ilc begrvp hies ter plaatze uwe wyze van betogen niet,
of zy is vry' eenzydig. — Immers, nadat UWelEd. tegen sTatuk hebt willen beweren, dat by de evenredigheid
der ftervenden tot de levenden, to Anfierdam , te klein heeft
genomen (n), zo verwondert UWe1Ed. zieh , dat ik 1.iet

gezien heb in het werk van den Reer VAN ,DEN
volgens het oordeel veler 4undige lieden',- de Heer STR [MK de
evenredigheid der flervende , tot die gene welke in Jerez' 12/yyen , te groot heeft gemaakt. `Ya dat men de fierfgerallen te
HAARLEI\I door elkanderen jaarlyks op 800• moet rekenen-, in
welk geval 'er ongeveer maar een Van de 33 aldaar zou overlyden (o).
Zonder nu uwe ongegronde verwondering te willen wederleggen, als welke door den Heer HOUTTUYN reeds
genoegzaam wederlegd is, zo merk ik flechts alleen aan,
dat UWelEd. de aanmerking van die kundige lieden owtrent swarm .zyne. „berekeningen , geloof gevende , gelyk
UWelEd. zekerlyk doet, door 'er gevolgen nit te trekken,
niet zeer onzydig denkt, met die alleen op Haarlem, en
niet op Amfterdarn, toe te pasfen. — Dan dit zou misfchien
de kracht uwer bewysredenen enigzins verzwakt hebben.
De vergelyking der flerrelykheid van Londen en Parys,
met die van Amgeidam , doet niets af, ow UWelEci. gevoelen te bewyzen. • ---- Want, om niet aan te merken, dat
de hogere ligging van die Steden, en het verfchillepde climaat , ene .grote verandering maakt in de fterflysteri, zo zal
ikUWelEd. herinneren , dat de -Graaf'DE BUFFON
de proportie der levenden tot de doden te
, als 35 tot
ge(leid heeft (p).
Een regel,•welke KEnssEnoom ook
gevolgd is, dock die in het algeme.en niet doorgaat.
art de Graaf DE 13UFFON en de Heel- pETTY het getal der
Inwoneren van Part's ',Wen vry ruinr eenomen hebben,
waardoor het onderfcheid van fterrelykheid . tusfchen die
Steden en iliffierdant , weikers Inwoners UWelEd. tot
Cell

(nz) Zie den beroemden HouTTu y N 1.
Zfe 1-;oven p. 62, 63.
(n)

Co)

Zie boven, p. 64,

(p) ------ IV. D. p. 228.

C.
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een allerkleinst getal, en wel zonder grout, gejaragt hebt
aanmerkelyker fchynt , dan het waarlyk is.
Daarenboven zo is hier ene natuurlyke reden, welke de
nerflysten groter maakt, het meerdere getal huwelyeen , p aanelyk ;— te Parys immers, en te Londen , zyn de huwelq.ken
zeldzamer. (q); dit moet noodzakelyk de bovolking hier
vruchtbarer maken, dan te Parys en te Londen; doch dit
zelfde maakt ook de dodenlysten groter, terwyl het ene
waarneming, door de ondervinding van oudsher geftaafd ,
dat de meeste Menfchen in hunne vroege kiudsheid itery en. — Hier by kan men nog voegen , het aantal Menfchen , dat, tot het Hof behorende , in den Zomer die Steden verlaat , en zelfs het grootfle gedeelte van het Voor- en
Najaar op het Land doorbrengt. — En zo men dit bebooriyk in acht neeint , en dan de Inwoners van Londen,
.Parys en AmIterdarn, door bet teen der huizeu , en het
berekenen derzelver Inwoners opmaakt , en met de fterflysten deter drie Steden vergelykt, zo geloof ik niet dat het
onderfcheid zo aanmerkelyk zy: — te meer, daar Dr. PRIcl:
zelve de flerfelykheid te Londen groter, dan te Amfterdam ,
berekende (r)..
De Waarneming ,dat 'er meer Menfchen in May fterven
te Amiterdarn , dan in de Herfstmaanden , pleit ook zeer
fterk voor myn gevoelen. — Want de Zinkingkoort en
heerfchen meer in den Herfst, dan in May, terwyl de oorzaken dan menigvuldiger zyn, die de uitwaasfeming kunnen
beletten: — terwyl dan die vermeende fchadelykheid van
bet rottend Water, eerst recht hare uitwerking doen kan ,
— en de ligchamen door de hette en andere voorafgegane aanleidende oorzaken , fterker tot rotting gefchikt zyn.
De Koortfen moesten .dus, in den Herfst, vooral in
zwakke en bejaarde perfonen dodelyker zyn, dan in bet
Voorjaar,, en het tegendeel, egter,, heb ik in myn vorige
bewezen. — Het zou dus ongerymd zyn, met UWelEd.
te ttellen , dat de ongefchiktheid, om de veranderingen des
weders te kunnen verdragen, meer Menfchen in de Lente
dbdelyk zou zyn, dan ene oorzaak, welke by UWeIEd.
enen vergiftlgen aart heeft, in een faizoen, waarin de bedorvene fpysvertering, belette uitwaasfeining, en gerchiktheid tot rotting, famenwerken , om , volgens uw gevoelen
da.
(q) Mengelw. IV. D, P . 543.
(r) Zie Dr. BLACK, °Ver y. Medical and political On the _Arian
Pox. Lend. 1781. p. 127 , 128. 170, 171.
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-fiRdelyk Gal- en Rptkoortfen voort te brengen. --Geen minder bewys voor myn gevoelen geven ons de

voorbcoelden van Bever*yk , Leit , Delft en Aryine.,
gen_, aan de hand (s): - Want , al was bet dat in
die Steden yen Plaatzen de cvenredigheid der fiervende tot
de levende kleiner was, dan te AnYterdanz , het weak ik
gaarne gelove , zo moet men altyd het Onderfcheid tusichen grote en kleine , weinig bewoonde en volkryke , Steden, in het oog houden. - Bet is alleen de menigvuldigheid, hardnekkigheid en kwaadaartigheid der.Herfstkoortlen , welke in ons gefchil als tvwyzen kunnen worden aangevoerd. En UWeIEd. zeer Gel. zclfs fchynt dekracht dier bewystedenen , door ondervinding en waarneming geflaafd , Met geheel te hebben over het hoofd gezien.
Dit is waarfehynelyk de reden
waarom
UWeIEd. op oorzaken gedacht hebt , welke de fchadelyke uitwerkzelen van de uitwaasfemingen der ftinkende Anna
fi erdonfche graften konden matigen. En wat de
held, voor eerst , in grote Steden aangaat , zy vermindert
de nadelen van de wisfelvalli:Oeden des weders ; dan men
kan de uitlegging van dit verfchynzel nooit 5 zonder bet
phlogiston , het well:in even zodanigen dampkring altyd
in grotere hoeveelheid aanwezig is , even , zonder vreze
van verwarring. Doch nooit had ikg uwe Verwondering
verwacht daar ik, van zodanig enen luweren dampkring
fprekende , het voordeel en nadeel derzelven in bun verImmers is het ontegenfpreband befehouwde (t).
kelyk , en door de VVaarnemingen van alle Genteskundio
gen bevestigd , dat ene warme, zbele , luwe dampkring,
wel is waar,, de uitwaasfeming bevordert , doch te gelyk
door de huid in den ftaat van ontfpatining to houden , de
zenuwen verflapt , en de ligchamen gefchikt maakt OM
door de minfte luchtsverandering aangedaaii te worden,
De lauwe verflappende dranken en warme haden ,
bewyzen dit allerduidelykst ; en ik heb dit elders (u)
bred& betoogd.
Voorts is het ontegenfprekelyk , dat de droogte der
zeta
(s) Mengelw. IV. D. p. 542.
IV. D. p. 529. 540. Zie boven , p.
(0 (u) In myne Verhandeling, over de Zenwv-ZiPleten van on:
Land , welke het Utrcchts Provinciaal Genootichap bekround
/weft.
V. DEEL. MEN gELW. NO.
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zen te Amflerdanz ene medewerkende oorzaali tot de gea
zonde gefleldheid der Stad zy. — En wy wenschten
dat dezeive meer egerneen plaats had. - — Immers is
Dog onderfteld die
het tegendeel van velen waar.
vochtigheid was te Franeko. grater , zo zal UWeltd.
gaarne willen toeflaan , dat zy veel minder kwaad op de
ligcharnen kan uitoefenen , in . ene Stad , alwaar de woningen ruim , luchtig , en de Huizen minder bevolkt zyn,
ct an in ene Stad, alwaar misfchien het vyfde of zesde gedeelte der Inwoneren in fielders woont , welke, hoe voormire:3)7k ook de grondflagen der Gebouwen uit besten.
Been, met goede kalk en ciment mogen gemetzeld warden , altyd in den hoogflen graad vochtig zyn moeten ;
alwaar alle lutishoudeiyke verrichtingen, ene name bekrompene fielder, moeten verricht warden; en alwaar dikwed een getal van 6, 8 , en meer Kinderen , met een
Man en Vrouw, flapen moet.
Dus zo hebben uwe
redeneringen , uit de vergelyking der Ichadelykheid van de
vochtigheid te Franeker genomen , en op Amfierdam toegcpast , weinig grond : — en wy hebben zo veel reden
nict om op het vermeende voordeel, van de droogte der
Huizen, in het algemeen , te Anfierdam te roemen.
Eindelyk zo geeft UWeIEd. voor ene derde reden ,
wake, de , pitwerkzelen van den jaarlyks wederkerenden flank
op de ligchamen der Inwoneren van Am(terdain minder
nacielig maakt , de gewoonte, op.
En waarlyk, zo
UWelEd. de nadelige uitwerkzelen van dien flank te voren , Ontegenzeggelyk , bewezen had , zo zonde het ene van
de voornaamfte redenen zyn, waarom wy firaffeloos die
lucht konden inademen.
Dan dit is het joist ,
waar in wy verfchillen.
1k befchanw die phlogisticeiw dampen als ene zelfftandigheid , welke met de gemene.
luck vercnigd en vertnengd , onfchadelyk is voor het
dierlyk Leven, ja zelfs noodzakelyk voor het zelve.
En in die onderftelling moet 4danige lucht in ene Stad
niet alleen voor hare Inboorlingen , maar ook voor Vreemdelingen , onfchadelyk zyir.
En dat dit waarlyk te
Anylerdani plaats hceft , leert ons de onciervinding. Dan
daarenboven , zo hen ik van. gedagten , dat men in de
adplicatie van de w etten der gewoonte, op de huishoudin u van het menfchelyk ligchaam , voorriamelyk ten oplmmers, wilde
zichte van de lucht, te verre gaat.
men de gezondheid der Inwoneren van deze Of gene
plaats , door de gewoonte van deze of gene facia in te adeMen 3
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ten ,nitièggen , zo kan men gene luchtfireek , hoe genaamd,
volarekt gezond of ongezond noemen, De koude in Groen.
land is niet alleen voor Menfchen , welke onder de linie geboren en opgevoed zyn, maar voor ons zelfs, ondragelyk.
De Afrikaanfche Negers wierden , door de ina.deming der'
lucht te Lisfabon , ziek:
Ja zelfs nabygelegene plaatzen
hebben even byzonderen dampkring; welke als het ware ,
Voor hunne Inboorlingen alleen gefchikt is: ---- Dus
eeninwoner van Amfterdam, te Utrecht ko.
voelt
inende , ongetteld , daar een van Utrecht , het zelfde van
de lucht te Anzfterdam, ondervind.
UWelEds. aanmerking van de kracht der gewoonte ontleend , is dus Met
alleen ten opzichte van An2Icrdani maar ook van alle andere Steden, waar : terwyi m n cie gezondheid van end
luchtitreek niet dan met opzicht der uitwerkzelen., op derzelver bewoonderen , befchouwen kan.
Dat het te Ilarlingen kouder en gurer is door de Zeewinden dat de Fluizen vochti ,er zyn , dan te Franeker en
nit de
b berichten , aan Dr. vilt■t
te Leeuwaarden, bob
DEN Bo$CH inedegedeeld , trachten te bewyzen.
1.1We1Ed. ` echter zoude my van bet tegendeel overtuigd
hebben, zo ik niet zeker wist, dat Harlingen alle 24 utti
tweemaal door den vloed van bet Zeewater, in de Noorder
en Zuiderhavens, befpoeld wierd; — dat deaanzienlykfie .Beivoners dier Stad , Huizen , zelfs aan den Noordkant,
het .hoogite gedeelte der Stad bewonende , over de voch
tigbeid derzelver . klaagden . , welke noodzakelyk aan
Zuidicant, als lager gelegen zynde, noch groter zyn moet:
— was het iiiet , dat nauwkeurige Waarnemingen met
den Thermometer, gednrende enige jaren herhaald, my van
de. kOudere dampkring te Harlingen overtuigd badden , en
ik dus UWeIEd. verzekering, dat dit ondericheid t? geeing
yeas, om in aann2e, king te komen, tegen de ondervinding
ftrydende bevonclen hadt.
Niet minder waar is het, dat de bomen gemakkelykei
to Leeuwaarden , te Franeker, dan te Harlingen , groeijen ;
— ja zelfs ziet men te Harrngen reeds fIerk opgefchotene
bomen, door de Zeewinden in enen "tack niet alleen bla.;
derloos worden, maar zelfs fterven; bet wells men te Franeker, of te Leeuwaarden, nooit waarneemt. Oostende en
IVestkappel zyn ook wel Zeefteden, dan men vind 'or die
nadelige vochtigheid der Huizen niet, welke te Harlingen
plants heeft , en dus zyn ook de gevolgen der koude aldaar
zo
Aa2
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zo nadelig niet. De vochtigheid immers, is allernadeligst,
dit heb ik in mynen laattlen proefkuridig bewezen.
Het voorbeeld der Groenland- en Straat-Da , ids vaarders ,
door UWelEd. aangehaald (v), leers, dat het aan alle
Aleachen niet ongezond is , zich aan gure en koude Zeewinden to zien bloot gefield , daft of weke Stedelingen,
welke van een tochtje ene zware Ziekte bckomen, tegen
die winden beiland zyn, laat ik aan UWelEds. oordeel
over.
En waarom 'er meet Menfchen op ene reis
naar Batavia of Suriname , clan naar Groenland of StraatDavids fferven , kan UWelEd. zeer Gel. uit bet verfchil
der geftellen dier . Zevatenden, nit de huishouding op die
verfchillende Schepen, en uit de patholog fche befchouwing
van warmte en koude ,by nadere herinnering, Iicht opmaken , zonder dat ik dit met veel omflag van woorden aan
UWelEd. tracht te bewyzen.
Het komt UWelEd. verder niet onmogelyk voor, dat
de uitwaasfemingen der Amfterdamfche burgwallen , arfenikale dampen bevatten zouden (w). - Die fchynbare
mogelykheid verdiende, nauwlyks , dat ik dezelve tegenfpreek ; terwyl bet zeker is , dat men to Amfierdam de
fch'adelyke uitvverkzeIen van een diergelyk gif nooit waargenomen heeft, terwyl de Ziekten welke men daar van
' Stad, geheerscht
afle.id allerzeldzaamst , zo oit, in die
hebben , en terwyl men gene proeven heeft, of kent ,
welke de aanwezigheid van die dampen, in onze lucht,
bewyzen kunnen, of bewezen hebben. En terwyl dit
zo is, zo kunnen wy, (aIs over de Vuchtfe moerasfen ,
Batavia en Philippine, in onze vorige . enoegzaam gehandeld hebbende ,) overgaan tot ons befluit , dat de lucht,
met phlogisticque delen bezwangerd , heilzaam zy voor het 1,Reeds in myn eerflen Brief,
yen der dieren (x).
bracht ik Natuurkundige Proeven en Waarnemingen by ,
tot dit oogmerk, niet om dat ik gene regelrechte wederlegging tegen het voorbeeld van Philippine ,door UWelEd.
aangehaald , had , (want het tegendeel kan 1 uit mynen
tweden Brief fiat opgemaakt worden ,) maar om het algemeen te doer bemerken, in hoe verre UWelEd., of
myne gedachten al of niet op natuurkundige gronden gevestigd waren.
1k
(r) Mengelw. Zie boven , p. 67.
(w)
P. 67.
IV. D. p. 540.
(x)
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dk beken de Ineeste Proeven (met uittluiting echter van
die gene, de zuivering der dampkring door de
Plantgewaslen, het Water, enz. betogen, als die op de
gehele dierlyke huishouding moeten toegepast worden ,)
welke
te berde gebracht heb , hadden hunne betrekking tot de lucht, in zo verre zy tot de ademhaling dient.
Dan ik dacht, en misfchien met te onregt, met
INGENHOUSZ (y), „ dat de werktuigen der fpysvertering
„ zich naar byna alle foorten van lucht fchikken; en dat
„ zelfs luchten, welke de longen niet zonder gevaar ver„ dragen zouden , zonder nadeel in de maag ontvangen
„ worden. Ja zelfs helpen (dus gaat by voort) zodani„ ge luchten in vele gevallen de maag verwonderlyk,
, in bet beter verteren - der voedzels.” 1k dacht ,
doer zodanige uitwaasfemingen , met de gemene lucht verenigd , Been nadeel aan een ingewand , dat flechts met
een allertederst vlies tegen de nadelige hoedanigheden
der lucht, gewapend is; waar in onze vochten byna in
ene onmiddelyke aanraking met de buitenlucht omlopen ,
waar in ene gedurige vochtige warmte de rotting bevorderen kan ; waar in de optlorpende vaatjes zo fterk
gcdurig werkzaam zyn ; waar in, eindelylt , de zenuwen
allergelchiktst zyn, om, door enige prikkeling hoe genaaind ook, aamtedaate te worden: — hoe zullen
' zy dan
een ingewand fchaden , het well: door een taxi lymachtig
vocht tegen de nadelige hoedanigheden der voedzels gewapend is, waarin geen. ligchaam gebragt word, of het
' is
reeds met dierlyke vochten vermengd, waar in de fcherpte der ingeflokte ligchamen verdund, 'en, als het ware,
verflompt word , waar in zo vele oorzaken zyn, die de
rotting wederflaan dat zy zelfs het reeds rottende voed.
goede chit veranderen kunnen ; gelyk de Abt
zel
SPALANZANI noch onlangs,
zyne fraije Proeven,
vestigd heeft; waar in de Plantgewasfen zelfs, ontbondett
en verteerd , een brandbare lucht opleveren (z)
hoe zullen zy dan , door de huid in het bloed gebracht,
nadelig zyn , daar zy door de longen , met onze vochten
vermengd , gene fchadelyke uitwerkzelen veroorzaken.
Waarlyk het komt my voot , dat men in het, on(y) Proeven over de Planten, vertaald door den WelEd. Heel!
VAN aREDA M. D. Delft,, 1780.
(z) die INGIDIHOLASZ, I. C. P. 99:
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derzoek van den inyloed des dampkrings, op de dierlyko
huishouding,

wel degclyk op de ademhaling denken mo_t ( a).

Dan de voorname oorzaak van ails verfehil is daar
zcer Gel, her phlogiston ondericheid
Felegen , dat
een rottingkverend , en rottingvoortplantenci phlogiston :
--- het een zest U\VclEd. nit het Grocijend Ryk, bet
under nit bet Dieren Ryk , te worden voortgebraclit (b).
Van het cerde liebben"wy niet dan alles goeds te
wachten , dock bet laattle bederft onze vochten dewyl bet
(door Proeren gebIeken is , dat rottende dee;tjes het
' bederf ,
tot •welk onze ligchamen van zelven geneigd zyn, aanzet-

ten, enz. (c).

Daarentegen, zo dent: ik, dat alle rottende ligcbanien,
bet zy ze tot het Planten- of tot bet Dierenryk behoren ,
de luclit een o-edeelte zout- en vuurdeeltjes (panes falince
& phlogistica)b. mededelen, Welke zich op zonunige plaat-7
zen aan den reuk allerduidelykst kenbaar maken ; dat deze
in ene behoorlyke hoeveelheid in de lucht vereischt worden , dat zy your het leven der Dieren en Planten allernoodzakelykst zyn , en dat zy nooit, dan door hare overtolligheid , fchadelyk worden kunnen. 1k denk met INGENHoUSZ dat die uitwaaSfemingen even min nadelig zyn,
dan het ph:ogiston , het welk de bomen in den nacht aan de
lucht mededelen : „ dat deze uitvloeizels , (fchoon zeer
35 fchadelyk wanneer zy in ene vies of kleine kamer, wel„ kers deur en venfters gefloten zyn, bevat 1,vordd) me,
dewericen, urn onze geniene lucht , in enen that van
97 ontbinding zynde, te herilellen. --- Want vele zelf15 flandigheden zyn zeer heilzaam, (het zyn de woorden
3 , van den beroemden 1NCENHOUSZ zelve,) wanneer zy be,
,' hoorlyk , verlengd zyn, maar vergiftig, wanneer zy onDe tlerlale alce;hol is een waar
2, vermengd , zyn.
,, vergif, dad) wanneer zy met een behoorlyke veelheid
111 van waterig fop verrnengd is, maakt zy wyn, die gelled.
„ niet fchadelyk is (d)."
Ik beken gaarne
dot rottende deeltjes in ligchamen ,
Welke tot het beclerf geneigd zyn , rattily. voortbrengen.
Men zou geheel, oultundig in de Proeven van den
Rid(a) Mengelw. lie boven, p. 7t.
72(b)
(c) Ibid , I. c.
(d) Zic het aaugeh. Beek, p.

56.
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Ridder Pttrivons zyn moeten, wilde men dit ontkennen.
Dan ik" vertneen wel degelyk onderfeheid te moeten waken , tusfchen een rottend ligehaarn en deszelfs
uitwaasfemingen. Deze noemen wy rotp; , om dat
zy door de rotting worden voortgebracht , en niet om dat
zy noch dadelyk rotten.
Dit is een voornaam onderfcheid , en van het allergrootfte being in ons yeti:chi!.
Waren deze uitwaasfemingen rottende deeltjes , en
zetten zy het bederf, tot het welke onze ligchamen van
zelven geneigd 'zyn, aan, gelyk de gistende deeltjes de gisting bevorderen (e); dan, dan zoude de adfimitatie van het
putridum op ouzen Aardbol, alwaar men gene plaats vind ,
of de Natuur ontwikkelt 'er zodanige dampen , een akelig
toned, van pest, rotting en bederf, en van wet al niet
rampen en dodelyke kwalen , welke uit een rotte dampkring
(zo het mogelyk is, dat 'er ene zodanige zy,) voortvloeien, 4aat Itellen.
De Almachtige Schepper der Natuur heeft dit door zyne Aldoordringende Voorzienigheid
verhoed. — De rotting zelve moest dampen verwekken , welke de rotting konden weren en tegenaaan,
zoude alles niet in zyne grondbeginzelen ontbonden, en,
door de rotting, als het ware, vernietigd worden.
Natuurkundige Proeven en Waarnemingen maken den
grondflag van deze (telling uit.
Zy fteunt niet alleen
op de reden, maar ook op de ondervinding.
De Heer PAETS VAN TROOSTWYK, een der fcliranderfte
Natuurkuncligen van oils Land, heeft my het vermaak niet
geweigerd , om nauwkeurige Proeven op dit onderwerp in
niyn byzyn te nemen. : — wy hebben deze Proeven
, en de uiterf'te aandacht aangewend , om door gene
toevallige omaandigheden misleici te worden. --- Dan
de nitkomst is in alien even overtuigehd geweest. — Wy
hebben waargenomen, dat versch Vleesch, in lucht, welke met de delen van rottend Vleesch vervuld was , yea
langer zuiver en onbedorven bleef, dan dat wy in gernene
luck geplaatst hadden.
Dat bet Vleesch in gemene
lucht langer goed bleef, dan in gedephlogisticeerde lucht.
Dat brandbare modderlucht uit de burgwallen, en
phlogisticque lucht, (door een turfkool b. v. bectorven ,)
mede de
rottinbg van bet Vleesch, gedurende een vry Iangen tyd , verhoedden. — En dat dit antifeptisch, of rottingwerend vermogen , niet alleen in lucht , welke door
nit(e) Me?).gehv. Zie Itoven , p.
Aa4
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14:VaaSrC111illgen van rottend Vleesch gefatureerd was, zich
baarblykelyk opdeed, , dat het gaveuredigd
was , naar mate de uclit n y2er of min van die uitwaasfe,
of liever dat de ,rotting van het
bevatte:
Vleesch in gede,9hlogisticeerde lucht allerfchielykst, in gemene lucht , en in half gedephlogisticeerde, en half door
rottend Vleesch bedorven lucht, minder fpoedig, in half
getnene en half met de uitkvaasfemingen van rottend Vleesch
vervulde /twin , zeer langzaam , en in lucht door gemelde nitwaasfemingen verzadiad , allerlangzaanst
'
voortging.
Gelyk deze Proeven, nu allernauwkeurigst genomen,
en herhaald zyn, zo verdienen zy vooral onze aandacnt;
dewyl zy de historie der rotting een geheel nieuw licht
byzetten , en rnisfchien onlangs, door de twe fchrandere
Natuurkenners , de Heren DEBIAN en PAETS VAN TROOSTWYK, aan wien wy,, huiten andere fraije Proeven , ook
deze ontdekking fchuldig zyn, op de verfcbillende verfchynzelen der rotting toegepast, glartsryker, ten nutre van
het algemeen, in het licht verfchynen zullen.
Het zy tot ons oogmerk genoegzaam toereikende, aangetoond te liebben, dat de dampen van rottend water in
haren aart niet rottig zyn, en des de rotting niet voortplanten , neemaar dezelve krachtdadig weren, en tegenflaan ;
dat de uitwerkzelen, welke men tot noch toe verkeerdelyk
aan deze dampen heeft toegefchreven , van de warmte en
voelitigheid, waar mede deze dampen gepaard gaan , moeEn dat deze dampen zelve de
ten afgeleid worden.
warme vochtigheid , door hunne rottingwerende kracht,
minder fchadelyk voor bet dierlyke levee maker].
Hier nit zal men kunnen afleiden , waarom men te Ankfterda.rn minder Rotziekten, dan elders , waarneemt --waarom Staars-Vlaanderen voor zyne Inwoners flier ongerood te bewonen is. — Hier van zal UWeIEd. zeer Get
kunnen afleiden, op welke gronden uwe fchertzende aanmen-

(f) Want het geen MACQUER ons van de antifeptifehe kracht
van het Gas Mephiticuni , nit de Proeven van MACRAME verhaalt,
moet men flechts op de vaste lucht toepasien. Paste
lucht immers, en Gas Mephiticum, waren by MACQUER dezelfde
f1)orten van lucht.
En MACBRTDE'S Proeven bevvyzen
dat vaste Iucht de rotting in dierlyke zelfitandigheden
kan does ophouden en ftremmen. Z-ie mAcouEtt, Tom.
r, 273. 301. tit. Gas Mephytique &
PERSTLLY , over 4.
verfchillende foorten van Nola , eta.
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nierking, over -het gedeelte phlogiston, het welk de Harlingers wel zooden willen misfen , rust (g). Immers is het
onaangename voor de reuk niet altyd fchadelyk , noch het
aangename heil4aam. Rozen en Lelien kunnen de
lucht in een belloten vertrek eve* zo wel ver a iftigen ,
als de uitwaasfemingen van een rottend 1tinkend kreng-.
b
De gezondheid der Ha, lingers zoude dus duurzamer
zyn, wanneer die phl-Eislicque delen , welke zich in Karen dampkring ophouden , minder bewogen, en door den
wind verffrooid ifierdeu. Getuigen zy dat gedeelte
der Stad Louden, alwaar de plogisticque dampen het meest
blyven hangen , en dat echter bet- gezondite is (17). —
Getuigen zy de van UWeIEd. zeer Gel. zelfs geroemde
voordelen der luwheid in grote Steden (1). — Getuigen
zelfs zyn bet mindere aantal Rotkoortfen , het welk in een
meer plz logisticque lucht voorvalr.
Doch hoe leeft men clan te Oostende, te Westkappel , en
op de mime Zee, gezond , vraagt UWeIEd. (k).
Myn antwoord is nit het voorgaande licht op te maken;
— de gezondheid , namelyk , van alle Plaatzen, is dikDeze
werf alleen betrekkelyk tot hare Inwoneren.
leven op hare geboorteplaats gezond, als van jonks of gewoon dezelfde lucht in te ademen.
Weke Stedelingen aan een luweren dampkring gewoon,
zduden zich op die Plaatzen zeker ongefteld bevinden.
Daarenboven zo is de vergelyking van' de betrekkelyke gezondheid dier Plaatzen, tot Harlingen overgebracht, niet
zeer voldoenende. — Dewyl de levenswyze, tusfchen
die Plaatzen, oneindig verfchilt, en men ,in kleine Zeefteden, een aantal oorzaken, welke in grote Steden, de
Ziekten -epidemisch, en, als zy daar zyn, dodelyker maken, mist, en in het tegendeel meer oorzaken aantreft,
om Ziekten te verhoeden.,
De Waarneming van den Heer VAN DEN HEUVEL ftryd
niet tegen myn gevoelen, immers dit kan UWeIEd. zeer
Gel. nit bet gene ik in myn vorigen over Batavia aan.
UWeIEd. medegedeeld heb, gemakkelyk afnemen.
De
(g) Mengelw. Zie boven , p.
(h) Zie de Aanmerldngen van den WelEd. Beer YFEY ,
D. Mengelw. p. 442.
(i)

Zie de aangeh.plaats, en verg. Mengelw.

(k) Mengelw. Zie hovel), p. 72.
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De redenen, welke UWeIEd. opgegeven liebt , om de
min nadeligen invloed der vermeende fchadelykheid van
gemelde dampen / op de Inwoners van Anyterdam te betogen , nioeten ook op Nymegen in Gelckrland toegepast
ire nicer daar de voortreffelyke Gewarden (1).
neesheer PE niAN, In zyne Verhandeling, die niemand,
welke over de Ziekten van ons Land gOacht heeft, onbekend kan zyn , duidelyk getoond heeft, dat Nymegen
iit`o"t:i'end
(veel hoger, en dus veel gezoncier
„
dam) veel minder aan de nitvvaasfem ;cn van ,
water onderworpen is, dan de laatstgelisl e. S taa , CI` oat
de Ziekten inmiddels daar kwaaclaartiger . zyn. -- In
bet, voor ons land alom , zo noodlottig jaar-1779, waren
'er te Nymegen, zegt UWelEcl. buiten de Kinderziekte,
Been . kwaadaartige Ziekten: — en dus zyn het mere*.
deel der Ziekten, welke Nymegen , Jaren fang, gekweld
hebben, toevallig geweest, en denkelyk uit herhaalde beDan de gevolgtrekking is
frnettingen ontflaan (in).
ongegrond, en do onderftelling niet bewezen. — Want,
wanneer ene Ziekte welke zich door befmetting voort.
plant, in ene plaats heerscht, zo neemt men inmiddels
weinig andere Ziekten waar, ten mintlen nooit zodanigen
welke hunne onripronk aan de 'Licht te danken hebben.
SIMENnAm 's \Vaarnemingen , alleen , zyn genoeg ,
De onderftelling
om ons bier van te overtuigen.
van herhaalde befmettingen is ook niet op de ervaring
gegrond: dog onderfteld, zy ware het , zo zoude myne
itelling daardoor niet verzwakt worded : dewy' het ontvrikbaar zeker is , dat gene befmettelyke oorzaak hare
fchadelyke uitwerkfelen op de ligchamen kan doen werken, ten zy de luck een lets in zich heeft, het welk de
befmetting in werking brengt. — Was dit anders, zo
zouden de Kinderpokken , vooral in een tyd, waar in het
verlichte menfchenveriland de inenting (dat Goddelyk
hulpiniddel tegen die verwoestende Ziekte) boven de vooroordelen van het gemeen, in gebruik brengt , altyd beerfchen.
Dat de dampen van Rottend water, op zich zelven befchouwd , gene voldoende oorzaken van kwaadaartige
Ziekten zyn, kan men nit de te voren gemelde Waarnemin(1) Mengelw. Zie boven, p. 73.
1. c.
(m)
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.Iningen en nit de aangehaalde Natuurkundige Proe,
y en, gemak k elyk afieiden. — En dat de nine zelfs , met
die-dampen verenigd , minder fchadelyk word, bewyst de
,gezonde gellelikeid der Oost- en kVestindifche Plaatzen
.41 het droge jaargety, ip welke het natte faizoen, door
,d yne kwaanaartige Ziekten , voor velen dodelyk is.
De flank der irgwallen heeft te Ainfierdatn geen plaats,
dan by- aanhoucknde hitte, en het is juist op Welt tyd , wanpeer • men ''„i-.1..ondst in die Stad leeft. !Aar is this
geen geregeld 4-)and, tuslchen de vertneende fchadelykfrid dier uitwallEmingen en de Najaarskoortien , Welke men
daar van tracht- of te leiden. -- En het is deze Waarneming , welke ik, reeds in myn vorigen , klaar betoogd heb,
en die UWeIEd. niet hebt kunnen tegedpreken welke de
ftelling van UWelEd. zeer Gel. geheel °Inver . werpt.
Warme vochtigheid is altyd fchadelyk vooral wanneer
'
zy met koude avond- en nachttIonden afgewisfeld
words.
hy • is ene ooizaak van belette uitwaasfetning , welke,
in ons Land, de voorname bron is der I-Ierfstziekten: —
dewyl - de ligehamenin den Zomer, tot Gal- en Rotziekten
worden gedisponeed. — De \Vaarneming van een uitmuntend Geneesheer,, door my te yore') bygebracht,flaaft,
Ilet was in het
ontegenfprekelyk myne ftelling.
heetfte van den Zomer, wanneer die Sluis gemaakt wierd.
De crefteldheid des weders was dus , volgens Inv
b
gevoelen aliergefchiktst,
om met die dampen, Rotziekten,
vooral in lieden , welke die lucht gedurig inademden , voort
te brengen. — Egter nam men gene Ziekten , noch by
de lieden, welke zich aau dit werk bezig hielden, noch in
in dien-flank deelden ,
den omtrek , by de burgers,
waar. En deze .a gmeming verdient zo veel te
weer onze aandacht , als ik van derzelver juistheid overtuigd ben , en myne mededeler in flaat is geweest , de Ziekten, in dat gedeelte der Stad, het welk zyn WelEd. zelfs
bewoont, nauwkeurig waarte nemen; zo veel te meer,
als men daar by overweegt, dat de Menfchen, welke Pans
Pius de Vide, tot het droogmaken, der Pontynfche moerasfen , gebruikt heeft, geen hinder hoe genaamd van Ziekten
of ongemakken , van den flank van deze rottende poelen ,
leden hebben.
Gelyk uit de berichten nit Rome , in
cle Pl,bicque Nienwspapieren medegedeeld, gebleken is.
Myne flelling word noch onwederfpreekbarer betoogd ,
e
(n) Mengelw. TV. D. p. 54t 5,42.
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men nagaat, dat men in het algemeen zo in- oils land, als
'
die alder de linie leggen , geen Ziekten
waarneemt ,
wanneer de flank allerhevigst is , en met sne droge hitte
gepaard gaat. — Dan it-inners is de lucht allergefchiktst,
om , werkten meergemelde nitwaasfemingeft als een vergif,
de wreedfle kwalen en ongemakken te ve oorzaken. walrnernen,
En dan zon men ook waarlyk -Rotziell
zonder dat de verhindering der uitwaasfrich by d6.
ze oorzaak voegde.
Immers is e rourg bederf in
de vochten , hetwelk , volgens uw Velen , door die
dampen kan veroorzaakt worden, voor n een beet Jaargety,, wanneer .ons ligchaam zeer iterk tot rotting overbelt, een genoegzame oorzaak, die alleen in h'at is , de
kwaadaartigfle Ziekten voort te brengen.
Dan de ondervinding leers ons, dat deze uitwaasfemingen geen torte Ziekten, op dien tyd, wanneer zy het iterkst
en duidelykst aanwezig zyn, voortbrengen. — Hare rottingwerende kracht itaaft deze ondervinding onfeilbaar.
ihulterdam is dus een der gezondlte . Steden van ons
Dit heb ik myn vorigen ilegts oppervlakkig beland.
toogd , en , was de plaats voldoende, zoude ik nicer beHet is my genoeg,
wysredenett te berde brengen.
;Ian te merken , dat hier weer Menfchen geboren warden, in
evenredigheid der flervende , dan te Haarlem , en op vele
andere Plaatfa , alwaar men gene flinkende dampen befpeurt, waargenomen word (o). Dit is het dat de
nicer of mindere gezondheid van een plaats moet aantonen , en met tie 'ilerilysten op zichzelven befchom,vd. —
Immers is bet een zekere fielregel, en , gelyk ik
reeds aangernerkt heb , nit de \Vaarnemingen van alle eeuwen
voortvloeijende, dat de fterfiysten grater zyn , in evenredigheid der Kinderen , die in een plaats geboren worden.
Men ga de berekeningen van suszmmax flecks,
Bens na , en merke het getal op der Kinderen, welke ander
de twee jaren flerven, en men zal zich niet verwonderen,
dat de Amaerdamiche fterflysten, in evenredigheid, drotep
zyn , dart die van Franck er , Leeuwaarden , enz.
Dc Huwelyken zyn bier veel algetnener , dan op die
De Menfchen kunnen hier door den nitPiaatzen.
gebreiJen Koophandel, die zenuw van den Staat, beter aan
Hun beftaan is, door het groot
den kost komen.
aantal neringen en hanteriagn , getrouwd, zynde, rykelyker,
1.
C.
.e
(c) Z den WelEd. Beer
in

AAN DEN WELED. BEER A. YPEY.

Alle oorzaken lopen dus (amen , om de liuwlyken
ker.
bier te vermeerderen , en de voortteling Raker re maken.
Hier van de menigte Kinderen, Welke men te AnOerdanz, in het allemeen , doch vooral by de (mane gerneente,
waarneemt. Doch dit grote getal maakt ook de fledte under de Kuleren onbegrypelyk groot. --Dc mee6ten vanAk-gaIrne lieden zyu den gehelen dag bezig , oin
den— kOst vpOr l' n en hunne Kinderen te winnen. — Zy
hebben du ge tyd overig tot de opvoeding en oppasfing
van die teaere '-'epzeltjes nodig. — Die blyven °peefloten in eenkamertje , of vochtig keldertje; waar
in de lucht door' dierlyke uitwaasfemingen enz. vervuld
wordt, ent nauwlyks met de buitenlucht gemeenfchap
Zy misfe.n dikwerf behoorlyke kleding
heeft.
dekzel , — worden met rauwe , Trove, en onverteerbare
fpyzen gevoed. Komt 'er dan ene grasferende Ziekte, de Kindcrpokken b. v. , Mazelen, Kinkhoest , enz. onder de Kinderen, wells een aantal moet dan fueven.
En deze oorzaken hebben voor een gedeelte ook in de Godsbuizen plaats,.terwyl de plaats dikwerf te klein is, orn de
En van
zieken van' de gezonden of te zonderen.
deze oorzaken, moet men de grootheid der Anzflertlan2fcle
fterflysteu, in evenredigheid van die der andere Steden , af
leiden.
Was de Stad ongezond, hoe zouden 'er dan zo vele
Menfchen zyn , welke de zeventig en tachtig Jaren bereiken
— hoe zoude dit getal dat van andere Steden , welke in
het algerneen voor gezonder gehouden worden, te boven
kunnen gaan (p). — Verlangt tWelEd. zeer Gel. meer
bewyzen , voor de gezondheid dezer Stad, in evenredigheid van andere bygelegene Steden , UWelEd. zeer Gel.
kan uwe weetlust in alle delen voldaan zien, door de
fraije Verhandeling van den Heer HOUTTUYN , reeds meerrnalen door ons aangehaald.
Zyn , dus de dampen van Rottend water rottingwerend ,
worden 'er gene Gal- en Rotziekten van deze dampen waargenomen, zyn de Ziekten, welke men aan die dampen toegerchreven heeft, van de vochti gheid hitte en ffilitand der
Mein alleen of te Leiden , word dit allerklaarst , door Geneeskundity,e waarnemingen , door Nataturkunditre proeven , door
den invloed der Natuurlvke Historie van Amfterdam op hare
Inwoneren , en door de daaglykfche ondervinding zelfs bewezen„
(:) Mengetw. IV. D. p. 543,
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zen, zo kan ik gerust tot myn befluit overgaati, dat de
dampen van rottend water , in Karen aart nietYchadelyk zyn
dat zy de Herfstziekten in ons land niet vo4rtbfengen , dat
deze van andere oorzaken nzoeten afgeleid Forden , en dat
Aniftertlam ene der gezondfte . Stedtn van ons land zy. Uit
onze voiige befchouwingen,blykt'ook de.n zonneklaar
loijer
-151gierilen„
waarom de Menlchen , welke
enz. hun ganfche leven doorbrengen, z
filet medr . dart
anderen aan Itotztekten blootgefteld zyn
Waar ow uitwaasfetningen van rottige zelftla eden fomwylen
heerfchende Ziekten geftuit hebben (r). ---- En wat
UWeIEd. eindelyk van het andere gedeelte van ons gefchif
denken moet (s). Immers , Zodra het door prgeven welke
UWeIEd. zelve herhalen kan, gebleken is, dat • die dampen.
geen rotting bevorderen, neemaar de zelve krachtdadig
te , enftaan , zo is het gerchil, of zy door hun rottig beginzel

kunnen , en door bun przetgif Gal-en Rotziekten
ver6orzaken , beilist.

nadelig zyn

lk merk dus. , in het voorbygaan Oats aan, dat de
luchtsgefteldheid- van Gelderlan.t en Overysftl zeker
fchikt geweest is , om heerfchende kwaadaartige Ziekten
voOrt te planten, het zy ze dezelve door middel van be=
Netting , of on micldelyk , beeft veroorzaak t.
Doch de
Ziekte zelfs is , op vele Plaatzen, te Deventer b. v. niet.
belmettelyk geweest. - En ik geloof dat wy naderd
oorzaken hebben , om die epidemie van of te Leiden, dan

van de Bedevaartgangers naar de Lieve V ouwe vitn Keve
liar. Deze Ziekte heeft immers, in het Jaar 177514

door ons geliele land gewoed „ en hare aart verfchilde flegts
ria de verichillende luelnsgetleldheid der Plaatzen, eir andere bykomende toevallige oorzaken.
Dan waarvan daan , vraagt Hein' iernand, die heerfchende kwaadaartige' Ziekten , welke de' grobtfle Geneeskuridi.,
gen waargenomen hebben, en welke men in lage moerasfige
\Vaarvan daan die belinden algetneen aantreft?
En
ruchte ongezondlieid der Pontynfche moerasfen?
waarvan daan alle die. ltwaadaartige Koortlen, welke LAN
ClSius en andereti befehreven,en van de dampen van rottend
water afgeleid hebben?
Het
(q) Zie VAN SwIETEN, Conn. Tom. V. p. 172.
1. e.
(r)

(s) Menzelw. Zie boven, p.74.
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Het komt my voor, dat dezelfde oorzaak , welke de
ilinkende moerasfige dampen, in de Wein verfpreid, de ooru
zaak dezer Ziekte voor een gedeelte geweest zy, dat de
vochten, namelyk, door de butte tot rotting gefchikt gemaakt, en daarna door de vochtigheid der lucht, en der
woonhuizen , welke in die moerastige landen vry algemeen
is, en de uitwaasfeming belet , dadelyk tot rotten gebracht
zyn. Deze eenvoudige oorzaken ]open dikwerf met
een ongefchikte levensregel famen, om Rotziekten te verDeze hebben , in hoe moerasfige landen , aloorzaken.
gemeen plaat6, zy volgen elkanL door de afwisfelina der
ndvastig op en zy hebben een geregeldver,.
b
faizoenen
Ziekten, welke men aldaar in den Herfst waar.
band met
neemt. "Zy vermeerderen of verminderen het aantal der
Ziekten , naarmate zy meer of minder hevig en langdurig
Band houden, naar mate de ligchamen tot rotting gefchikt
zyn, en naar mate de toevallige oorzaken verfchillen.
De ftilitand der luebt brengt ook het hare tot deze oorzaburners , men heeft niet alleen in bet Jaar
ken by.
1779, in ons land, de Ziekten veel meer zien woeden, daar
het buitengemeen flit weder in het ganfche Jaar geweest
was (t) , maar ook andere waarnemingen bewyzen dit ten
Misfchien brengt deze (like veel
allerfterkile (u).
toe, om onze dampkringslucht Ilechter te waken, of een
foort van bederf te doers ondergaan , wanneer zy met hit•
De beroemde INGEN4
te en vochtigheid gepaard gaat.
Housz zegt elders, dat by door zyne proeven meer en
meer genoopt is om deze flelling voor waarfchynelyk te
Misfchien ook. brengen deze oorzaken
houden (v). •
alleen rotting in de waterdelen,-,welke , de Itilftaande lucht
noodzakelyk in groter hoeveelheid bevat ., te weeg, en maken bier door de lucht allerfchadelykst voor het dierlyk
Leven. Doch hoe bet zy, dit is zeker dat de nit.
waasfemingen van rottend water minder gevaar van rotting ondergaan, dan enkele waterachtige dampen; terwyl
zy ene-fottingwerende kracht hebben.
Eindelyk zo befluit UWelEd. met my,- dat-lottende
dampen, even als grote vuren phi(giston in de lucht verEn ik heb bewezen, dat ook rottende
fpreiden.
data.
(t) Geneesk. Corresp.

I. D. 4 St. p. 379,
e. p. 162, 163.

(a) VAN SWIETEN, I.

(v)

L.

c. p.

261 , 26a.

320,
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dampen rottingwerend zyn. De Geneeskundige
Waarnemingen tonen ook , dat zy , in het weren van
kwaadaartige Ziekten , fomwylen groten dienst gedaan hebDoch ik geloof gaarne met UWeIEd. , .dat het
ben.
grote dwaasheid zyn zoude, de lucht ten dien einde , in
de Ziekekamers , Hospitalen , enz. met uitwa4 cemingen Van
rottende zelfaandigheden te bezwangeren. — Dan het
komt my voor, dat UWe1Ed. het rechte oogmerk wow de=
ze myne vooraelling niet begrepen heeft. — Vergun my
dan , om dit enigzins op te helderen , UWelEd. zeer Gel. te
vragen , of het niet een grote dwaasheid zyn zoude, een
Kind met de Kinderziekte te bed liggende ,y \e , en in
fluipen , in een vat of tobbe met koud wa te dompelen : — fchoon men meer dan een voorb d in de Geneeskundige Jaarboeken voor hander heeft, dat Menichen ,
in dien that hun bed verlatende , de waakzaamheid hunner
oppasrers ontfnapt , en in het water gefprongen zyn, ett
daar door de kracht der Ziekte gebroken , en hunne herftelling , na dat zy uit het water gerect waren, bevorderd
hebben ?
En deze waren myne aanmerkingen , welke ik nodig
achtte , ter verdediging van myn gevoelen, aan UWelEd.
zeer Gel. te moeten mededelen. — Zy behelzen , ik
beken bet, flegts een korte ruwe fchets , van het Been ik
ten opzichte van deze ftelling heb aangetekend. — bog zy
voldoen aan myn oogmerk.
De plaats verbied verdere nitweiding. --- Misfchien zal ik elders noch wel
gelegenheid vinden , dit gevoelen nader te verklaren.
himiddels bevele ik my UWeIEd. zeer Gel. aandenken
en vrienctichap aan, en blyf altyd , met de verfchuldigde
hoogachting voor 'time verdienften ,

Wel Edele zeer Geleerde Heer!
UWeIEd. zeer Gel. onderdanige Dienaar,,

Anfterdam, den 5 yuny

J. P. MICHELL.

1783.
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TREFFEND VOORBEELD VAN DEN AFKEER VAN SPINNE.;
KOPPEN.
Uit ZIMMERMAN.

be yond aiy,Rens in 't gezelfchap van eenige Engelfclie
I" Heeren
vqn aanzien , het gefprek viol op de Afkeerighemioen van eenige Voorwerpen aan.;
den ,*die meh tfq zom
b derzelver daadlyk bettaan
trof. De meestA ontkenden
en hidden ze voor griller. Ik hield {halide, dat ze een
wezenlyk g brek waren. Mr. WILLIAM MATTHEUS Z0011
des Lanasa ds van Barbados , was van rnyn gevoelen ; dewyl by zelv een geweldigen Afkeer hadt van Spinnekoppen. De overigen van het gezellthap lachten hem wit. -lk
ram het op ivy to bewyzen , dat deeze Afkeer een wezenlyke Indruk op zyne ziele was, ontflaande uit eene
werktuiglyke oorzaak. Lord JOHN MURRAY maakte van
zwart wasch bet .afbeeldzel van een Spiiinekop , met ciog
merk om to beproeven of die Afkeer zich ook zou vertooy en op bet zien van de enkele gedaante des Infects? Hy
ging toen voor een oogenblik weg, en kwam , het gevormde wasch in de geiloote hand houdende , ter kamer in.
Mr. MATTHEPS, in andere gevallen een zeer vriendlyk en
bedaard Man , teritond begrypende dat zyn Vriend weezenlyk een Spin in de hand hadt , greep , Col ivoede , na
zyn Degen ; liep naa den wand , en fchreeuwde allerverfchriklykst. Zyn geheele gelaad was ezivollen , zyne oogen draaiden in 't hoofd , en by ffond vootts ftyf van
Dit ontzetk het geheele gezelfchap ten
fchrik.
hoogften.; wy fchooten tertIond toe oin ..:hem te helpen ,
ontnamen hem den Degen ; hem verzeVerende, dat , het
geen by voor een Spin genomen hadt, iri .niets anders beftondt dan in een brokje Wasch , 't welk by op tafel kon
Hy bled eenigen tyd in lien ongezien leggen.
lukkigen float; eindelyk began by allengskens te herkomen
en beklaagde zich over de hevige driftvervoering , welke
hem nog deerde. Zyn Pols was ilerk en ras, en zyn geheele lichaam bedekt met een koud zweet: naa het iunee..
men van een pynflillenden drank, herkreeg by zyne gewoone bedaardhcid.
Men hebbe zich over deezen flerken Afkeer to min to
verwonderen : dewyl de Spinnekoppen op Barbados zeer
groot en van eene allerafzigtigfte gedaante zyn. Mr. MATTIM,"
Bb
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was daar gebooren, en dit gaf men voor reden van
zynen Afkeer. E.enigen van het gezelfchap maakten een
kleinen Spinnekop van wasch in zyne tegenwoordigheid.
lly zag dit aan met de uiterfle bedaardheid; • doch kon
niet overgehaald worden om dien aan te raaker, •chdbn
by , in andere opzigten , geenzins blyken o'van eeng:
fchroomagtigen of bevreesden aart betoolkde Ook.wilde
by mynen raad niet volgen om deezen a t. r te overwinncn, door cerst de deelen van Spinneko ,men Evan , veffchillende foort te tekenen, en vervolgens leheele Spinnen
tot hy, by trappen , gewende , om gedeelten van wee zenlyke, en eindelyk geheele, Spinnekoppi,n te " '.',.;eerst
dooden , voorts lcevenclen. Indien het moge
:.;as, op
cenige wyze, dien Afkeer te overwinnen , de
ik dat bet
op deeze allerbest zon gelukken.
THEUS

i

BRIEF OVER HET PAASCHFEEST EN DE"MAAN VAN INIAART.

Door den Heer DE LA LANDE Lid van
demie

fsgt#e ikader Wcetcnichappen, &c. &c. &c. aan de Schryvers van het journal tie Paris.

MYNE HEEREN!

Tk bedien my van uw Tydrehrift, om te antwoorden op
-L eene Vraage , over Welke men dikwyls aan de Academie , en my in 't hyzonder , gelchreeven heeft; betreffende de Mann in de maand Maart, en de vieringe van het
Pansclifeest.
1)e Maariefchynen , die nu eens negen- en twintig dan
Bens van dertig dagen zyn , met eenige veranderingen, komen bykans nOoit met..de Maanden van het Jaar overeen
ondertusfchen heeft hot algemeen gebruik ze door toe altons t' Inds gebragt , en gefprooken van de Alaan van
Yaort , de Mann van enz.: doch 'er zyn eenige
zwaorigheden over deeze bennaming.
In het journal Ecclefi3stique, .7 an y. 1771, heeft de I-Iecr
I.. E. RONDET ecne \Try breedvoerige Verhandeling geplaatst , om to bewyzen , dat de Paasch-maan de Allan
Tan Moan moet geheeten worden. 1\laar bet gebruik
ftrydt daar tegen ; want , volgens den ouden revel der Tydrekenaaren , in quo sempletur menfi knatio detur,, is de
Ala an
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Maan van Maart, de Maan, die in Maart eindigt. Dit
gebruik wordt gdiaafd, door cLAvius ill zyn groot werk

over den Almanak, Part II. Cap. IV. p. 156; door FRAN-.
Cols s p olpEL , in zyne Histoire du Calendrier R6main , uit-

gegeev'en in 't Jaar 168a, p. 117, en doer den Schryyet
van eene Vahandeling, getyteld: Qyes'ion curieufe on l'on

demande devqAmois de I' annee plaire doit prendre fon
nom chaque i . 7de l' annee lunaire. CfournA de Trevoux ,

Mai,

1740 . gebruik heb ik gezien dat zelfs gevolgd
is in het groot cn fchoon Werk, getyteld: ?'Art de verifier
les date Ed. de 1770 in folio. p. XXII. (Men is thans
bezig •nieuw.e uitgave .daarvan te Parys by JOAIBERT
te vervaar en.) 0 Eindelyk heb ik zelve bier aan het zegel
gehangen i < la Connoisfance des Tons , de 1774, en in
le ;journal des Scavans de Decetere , 1771.
Doch, warkeer 'er twee Maanen zyn , die in de Maand
Maart eindigen, noemt men de eene de eofte Maan van
Maart, de andere de tweede Mann van itlaart:
V,olgens dit beginzel is de Paaschnnan nooit de Mann
van Miteitt, t . 't ,■.,geen men reeds heeft waargenomen in de
Mercure de France , en in le Calendrier de la Flandre
voor 't Jaar 174o. Ondertusfchen zyn 'er veelen, die de
Maan van Maart 'louden voor die het Paaschfeest regelt:
doch ik ken geen genoegzaam gezag om zo te fpreeken.
In het tegenwoordig loopend par 1783 is de Epaffa
XXVI: dewyl deeze in de Almanak overeenkomt met den
5 Maart, is deeze de dag der nieuwe Maane , by gevolge
zal de 14 van de Maand de 18 van Maart zyn; of men
zou om het Paaschfeest moeten fiellen, dat dezelve den
21 inviel, volgens den regel aan de Nicefche Kerkvergadering toegefchreeven ;• 't was dan noodig tot de .Nieuwe
Maan van den 4 April te korner': de veertiende van die
Maan valt in op den eerilen Donderdag den 17, en gevolgIyk zal de aolle Paaschdag zyn; doch deeze Paaschmaan
eindigt eerst den aden May; en men zal, over zulks, dit
Jaar Pafcha hebben in de Maan vein MaT.
Hier flaat in aanmerking te neemen, dat men, van het
Paaschfeest fpreekende, zich bedient , van den Kerklyken
Almanak der Epetas : deeze Nieuwe Maanen verfcbillen
bykans altoos van de waare Nieuwe Maanen der Starrakundigen,in andere Almanakken aangeweezen : by voorbeeld:
in 't Jaar 1748, bet Gulden getal i zynde , moest de Nieuwe Mama, volgens de Epacla, den iften van January invallen ; en nogthans was bet 's avonds te vooren ten 4 en
cell
13 b 2
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een uur, weezenlyk Nieuwe Maan geweest; in 't pat
1767 ten 5 uuren, in 't Jaar 1768 ten i uuren. Voor dit
Jaar 1783 beantwoordt de Epatia XXVI, aan den 5 Maart
in den Kerklyken Almanak: deeze is de dag det Kerklyke
Nieuwe Maane , en de waare Nieuwe Maan is den 3de
's morgens ten 7 uuren. Dit verfchil ontftaag roar eerst
n anderen
uit de oneffenheden in den Maansloop.
eene vertraaging , welke men, met voord t,,.gebragt heeft •
in den Kerklyken Almanak , ten einde * het Paaschfeest
nooit vdOr den 14 der Maane zou gevierd oworden, en men
nimmer met de Jooden te gelyk dat Feest hield, Ik heb
dit alles in 't breede aangeweezen inle Starrekunde.
(Zie het Tweede Deel der Nederduitfl Verigaling , bl.
298 , enz.)
De Eerwaardige BEDA meende , dat de Maan-maand den
naam moest ontleenen van de Zonne-maand4, waar in de
Voile Maan valt ; dit zou misfehien natuurlyker weezen.
Anderen hebben gewild, dat men aan de Maan-maand den
naam moest geeven van de Maand waar in, Maan.begint;
doch, als men, in eene willekeurige zaa ,1 .party wil kiezen , geloof ik dat men zich aan het algenieenfle gebruik
behoort te houden : men was 'er egter van afgeweeken in de
Colombat of Calendrier de la Ccur tot in 't Jaar 177o; doch
het overzien van dezelve my toevertrouwd zynde, heb ik
de benaaming der Maane Met agterwege gelaaten, terwyl
ik 'er eerie en andere verbetering in bragt.
Voor 't overige zal eene dergelyke benaaming der Maanen altoos dubbelzinnig Eyn , en nooit begreepen worden
door een groot aantal der geenen , die 'er zich van bedienen : en de Starrekundigen zullen 'er geen gebruik van
maaken.
Ondertusfchen is bet gebruik , 't welk ik volg, net
zonder grond. De verdeeling der Maanen in de 19 Jaaren
van een Maan-cirkel, heeft deezen Regel boven andere
moeten doen kiezen. In de daad , het eerfle Jaar van de
Maan-cirkel , by voorbeeld in 1767 was een Maanefchyn
die den {len January begon , en den soflen eindigde : deeze
is , onbctwistbaar, by al de wereld . de Moan van 7anuary ; voorts is het in eene natuurly jte Orde , dat de volgende Maan die van February heete. Dit gnat voort tot
de maand October des derden Jaars , waar in twee Mamiefellynen eindigen : 't welk twee Maanen in October maakt,
naa welke men de Maanen op dezelfde wyze telt.
Het dunkt my , derhalven , dat men zi c h te houdn
beb-
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hebbe aan den regel algerneenst doer d Tydrekenaars in
agt genomen , en de Maan van Maart noemen , die Maan,
welke in Maart eindigt.
Wat betreft 't geen men in 't algemeen een Rocd? Maan
noemt, men weet niet wat men door die benaaming te
verftaan h be ezelve wordt , zo 't my toefchynt , niet
gebruikt 4111 do& Perfoonen , die volltrekt niets van de
Maan weeten ," en bygevolge het woord Roode Mann niet
kunnen bepaalerf.

AANMERTNNGEN OVER VERNUFT EN SMAAK.,

(Uit het Engelsch.)
verfchillend zyn de gegeevene Bepaalingen van VerZeer
nuft: Dit woord wordt , in eenen zeer wyduitgeftrekgebezigd. Dus zeggen wy gemeenlyk,dat remand

ten,, ,
een Wiskundig4,'
. een Poetisch-, een Muzicaak een Schilder-Vernuft bezit; en zy, die, in eenige Kuntlen of Weetenfchappen , gelukkig tlaagende poogingen gedaan hebben,
worden door 't Gemeen en de Naakomelingfchap groote en
overvliegende Vernuften genoemd.
Het Gemeen, welks denkbeelden altoos onnauwkeurig en
ongeregeld zyn, Itelt doorgaaus de eene hoedanigheid der
Ziele in flute van de ander. Te deezer oorzaake warden.
Vernuft en Smaak dikwyls voor woorden van dezelfde betekenis genomen en verward, fchoon het nauw mogelyk is,
dat twee dingen nicer van elkander verfchillen. Derzelver
onderf'cheid is zo groot en veelvuldig, dat zulks eene korte opheldering verdient: en zal dit te nicer onze aandagt
verdienen; dewyl het ons verfcheide keurige en voldoende
aaninerkingen , dit link betreffende, zal opleveren.
Door Smaak fcheppen wy genoegen nit het geen kunftig
of natnurlyk fchoon is , en oordeelen over de juistheid en
fraaiheid in byzondere opflellen. Vernuft flelt ons in ftaat
om op zulk eene wyze te handelen, dat anderen bet genoegen der Smaakvoldoening erlangen. Vernuft deelt zodanige hoedanigheden mede aan een Onderwerp, als alleen
onderfcheiden kunnen worden door lieden met Smaak voorzien. Wanneer een Treurfpel my geen traanen doet llorten, heeft de Niaaker zyn oogmerk niet bereikt. Indien
ten Dichttluit , of Schildery, geene aandoeningen in mync
Bb3
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ziel verwekt , belluit ik dat de Kunllenaar geen Vernuft
heeft , en by zal mislchien oordeelen dat ik geen Smaak
hebbe.
Schoon 'er een vry tastbaar verband plaats hebbe tusfchen Smaak en Vernuft , kan een deezer hoedanighedert
dikwyls in eene vry groote maate gevonden worden
xvaar men flegts weinig van de andert aantift. Smaak
.her-n
fluit
kieschheid , Vernuft kragt van verbeelding, in.,
o kan gevonden worden in een ruw , 'Sin* nooit dan
in een belchaard , Character; en beide z$n noodig om
een volkomen Charader te vormen. noMERUS 'SHAKE,.
SPEAR en MILTON fleeken alien nit doc%oorfpronglyk en
uitgebreid Vernuft. \Vie , nogthans , degftr groote Meesteren heeft geen misflagen bcgaan , die een keurige en
verfynde Smaak moest voorgekornen hebben ?
Men zal doorgaans ontwaar worden, een goede
Smaak algemeener is dan een fyn Vernuf. Veelen , onbekwaarn , om de fchoon- en voortreflykheden devrootile
Meesterftukken na te volgen of te evenaaren , zyn nogthans , in that om ze op te merken. Pee .ze oog
van een verfynd , geene het uitvoerend vermogen van een
overtretrendVerfland.
te van Smaak fchynt, nogthans , onvermyEcnig gedeel
delyk' noodig by de ruwfte uitoefeningen van Vernuft,
Orde en doelwit zyn meer of min onatIcheidelyk van alle
werkingen eens redelyken Weezens. 'Er zyn regels boven
welken het ftoutfle I7ernuft zich , in geen geval , mag
verheffen. Zulks geeft 'er het vermogen niet aan om te
behaagen; mar voorkomt zeker dat het anderen niet misimaage.
Dan het voornaamfle kenmerk van Vernuft is Vinding.
Het fchept en vermenigvuldigt; terwyl Smaak alleen fchikt
en regelt. Vernuft ontwerpt het plan , en verfchaft de
floffen : Smoak brengt ze in orde , hegt ze aan een , en
voltooit het gebouw. Dit edel en vrugtbaar vermogen
fcheukt can 't Vernuft een onbetwistbaare meerderheid
boven den Smaak. Vernuft maakt even als de Nyl,
of de Gangr,..s. , den fchraallten grond , want over het vloeit ,
vrugtbaar. Het werkt in de Kunst-wereld als de Zon in
de Natuurlyke. Eene zekere maate van Licht en Warmte word gevoeld waar het fchynt. Het bezit het yen,
Anogen om de verbeelding te bekooren , en het hart gevangen te neemen. De gemeenfie onderwerpcn krygen daar
door luister en nieuwigheid ; zonder 't zelve , verliezen de
ineuw.
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nieuwfte en verhevenfle hunne oorfpronglyke hoedanigheden ; worden laag eu gemeen.
Zo zeer Verfchillen de gevoelens der Menichen en hunne bepaalingen ren opzigte van de voortbrengzels des
Fernufts ; zyn zo onderfcheiden , dat men het befiaan van
den Smaak in twyfel heeft getrokken : of y erondertleld zynde ,
dat'er zulkWen v,rmogen als Smaak is, hebben zommigen
getwyfeld of die van . alle Menichen niet even goed zy.
Dat wy,, cighal yen , in de eertie plaats bet weezenlyk be-than van den Sfnaak bewyzen , en dan overweegen, waar
in dezelve.
De waarheid.of bethanl ykheid van deeze aangenaame
Zielshoedanigheici lean beweezen worden , uit bet Been men
aanvoert als eerf bewys char tcgen. Was 'er niets zodap igs, dan zouden de Menichen alle optiellen even zeer goed
of kwaad keuren. Deeze verondertielling zon voor altoos
cen einde maaken .aan alle onderfcheiding van verdientien.
Iae ge4gfte Ballade, of benzelendtte gefchiedenis van een
lloolen7-Ridder, zou , van dat oogenblik of , gel y k than
Met ,4kiade of de Eneis ; de zamengeflansime optieflen Bens
SchryVeit , vaetNieuwstydingen, met de Gerchiedichriften
van SALUSTIUS of uvitus. Doch is dit te ongerymd om
toeftemming te verwerven, dan zal volgen, dat de natuur
en werkingen van den Smaak onbetwistbaar zyn.
Smaak mag, gelyk gezegd is, het vermogen heeten om
genoegen te lcheppen nit de fchoonheden van Namur en
Eenigen oordeelen , dat men , tot ontdekking char
van , de toevlugt niet to :icemen hebbe dan tot bet vermogen des Vertlands alleen.' Waarheid , zeggen zy , beflaat
altoos in de overeenkornst met de natuur. Het Veritand is
de eenige Beoordeelaar der Waarheid. Derhalven kunnen
wy , door bet Verfland alleen, vast bepaalen , wat in de
oncierfcheide voorwerpen, die wy befchouwen, natuurlyk:
is of onnatuurlyk.
Indien men door Rede of Verfland bier dat vermogen verfiaat , 't welk, door de dingen met elkander te vergelyken,
ons in that tick om waarheid van valschheid to onderfcheiden , en de oorzaaken ontdekt of de gevolgen der dingen
opmaakt, is het befluit , m geenen deele, Deeze
verinogens werken op cone geheel andere wyze. Smaak
onrdeelt terflond; Redo door de tusfchenkonist van andere denkbeelden. Schoonheid is het voorwerp van deeze ,
Waarheid dat van gcene. De eertle vervoegt zich by een
warm Hart , de tweede b y een bedaard Hoofd. 't Is ,
nogIi b 4
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nogthans , zeker , dat zulke Werken affect], als die met
de natuur overeenkom en , altoos zullen behaagen , dat een
zwellende Styl, gedrochtlyke Characters, en gedronge gevoelens fchoon ze mislchien voor eerie pons behaagen,
al het behaaglyke
misfen , zo ras de Rede toont dat ze niet
'
op de natnur gegrond zyn.
Maar , hoewel het rerfland de eeni bro. van Snzaak
niet zy,is het eene ,in zekere maate, onvermydelyk noodig
tot den aanwas en verbetering van 't ander.;t en welver- fiat \Terri:and [felt ons in that, om te tonjeelen over de
voeglyke zamcnIchikking der deelen ; en eventedigheid van
elk in 't . byzonder, orn een volkomen geheel te 'vormen.
dat wy door een rechten S maak , gevegd by gezond
Ve pfiand , best in that zyn ow over etlig lkuk te oordeelen.
Daar is 'or, die beweeren, dat zulk lets, 't geen wy
gocden of kwaaden Smaak linemen , nict beflaat. Dus
heeft,in de Bouwklinde, de Grieklche Orde yeelibeenwen
Band gegreepcn , de Gothifehe volgde , en heerschte Iangen tyd ; thans begint de Griekfche weder de ,overhand
te krygen. Onderfchcide Tydperken, werfchillende Volken , hebben bun verichillenden ftyl in 't bouwen. De
Oosterlingen bectienden zich , in hun fchryven , altoos van
ftoute Leenfpreuken , en eerie taal zo auk , dat ze den
Westerfchen , op min verbloemde en eenvoudiger uitdrukkingen gefteld , zwellend woorkwarnen. deeze en
dcrgelyke voorbeelden hebben zommigen beflooten , dat
elks Snzlak even goed , en 'er geen maatflok is ow by
of te meeten , wat men voor waar of valsch to houden
hebbe. Doch zal iemand durven beweeren , dat de Smaak
van een Hottentot, of van een Cherokeer,, zo goed is als
de Smiak van een Europeaan , Wiens Verfland befclulafd
is door eerie verilandige opvoeding , het behartigen der
Weeteri aappen , en het leezen der beste Schryveren.
Het enkel vertnelden van flit wombed(' is genoeg om de
ongerymclheid dcr bygebragte Itching te toonen.
Het woad. Smaak is ontleend van een onzer uiterlyke
Zintuigen zo geheeten ; en gelyk Smaak in den letterlyken zin zeer kan verbeterd wOrelenzo is deze]fde zin in
den figuuriyken zin ook voor verbetering vathaar. Een
Man, met eencn niet verfynden Smaak, vonnist flegts in
algemeen, onhekwaam um bvzondere fchoonheden aan
te wyzen of kleine onvolmaaktheden te onderfcheiden.
Vervolgens, door gepaste oefening en nauwkeurig opmerken
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van 't geen by de beste Schryvers voorkomt, dat met
elkander te vergelyken, en de treffendfle plaatzen uit te
tekenen, ontdekt by voorheen onopgemerkte fchoonheden,
die een min onderzoekend en min keurig oog voor altoos
ontglippen. Hy zal dan , op 't nauwkeurigst, het onderfcheid bemerken tusfchen licht en donker; met nanwkeurigheid en verthaak de kleintte trekken nagaan, hoe ook zaInengevoegd, tot dat ze geheel zamenimelten, en zich in
elkander verizen.
Een der a-igen-feel-111e wetten in onze Gefteltenisfe is,
dat alle , onze vermogens, zo des Lichaams als der Ziele,
steeds door ocfening toeneemen. Kunftenaars, die needs
bezig zyn in lictitainen te polysten, volmaaken bet zintuig
des geVoels..lot,eene zeer aanmerkelyke maate. Menichen,
die veel Micmskopithe liVaarneemingen doen, ontdekken
doorgaans de kleinite voorwerpen, met eene wondere nauwkeurigheid. Lieden, gewoon Dranken te proeven , kunnen
d‘verlitillende inmengzels , uit welke zy zamengefleld
zyn, onderf6heiden. Door dergelyke middelen worden onze Inwendi ge Zinnen clesgelyks verfynd, blykens de tastbaare ongelykheid
b
, welke plaats vindt tusfchen ruwe en
wilde Volken, en die het voordeel eener befchaafde opvoeding genieten.
De ondericheidencle hoedanigheden van een goeden
Smaak zyn kieschheid en nauwkeurigheid. Door de eerite wy vermaak nit de aangenaamheid, door de
tweede nit de juistheid, eens optlels. Door de . eerfle worden wy gevoelig aangedaan van alle de fchoonheden ; door
de tweede ontdekkeu wy de geringfte gebreken. Deeze is
het meest verichuldigd aan geraakte aandoenlykheid,
geene aan gezond . Verfland. De een ontvangt meest van
de Natuur de ander van de Kunst. Schoon -geen Mensch
zonderling' kiesch is , of by is ook in zekere maate nauw,
keurig , en niemand geheel nauwkeurig zonder iets van 't
kiefcbe te bezitten, liebben nogthans deeze dit, geene bet
ander,, in eene meerder of minder maate van volmaaktheid.
LONGINUS muntte , onder de Ouden , in kieschheid, ARISTO,
TELES in nauwkeurigheid, uit.
Maar eenig verfchil in Smaak verouderfteld zynde, hoe
zullen wy dan den rechten van den verkeercien onderfcheiden? Waar hebben wy een gefchikte en beflisfende maatflok, op welken wy ons eindelyk mogen beroepen? Dit,
in de daad, is het zwaarfte van onze tank ! Wy geeven
den naam van maatRok aan dat geen, 't welk in 't algemeen
13 b 5
erken
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erkend word de juiste maat op te geeven van foortgelyke
dingen. De maat van gewigt, by voorbeeld, is die waar
door men de juistheid van andere gewgten afweegt:' even
zo behoort de maatflok van Smaak alleen tot voorwerpen,
van deszelfs kennisneeming. Deeze vindt Smaak in Muzyk,
geene in Dichtkunst, en andere in Schilderftukken, en nog..
thans kunnen zy alien een rechten Smaak bezitten. De
tederheid en kieschheid van VIRGILIUS moge iemand bebaagen 1k mag my getroffen voelen door de-eenvoucligheid'
en het vuur van de lliade , en geen van onsbeiden zal het
aan Smaak ontbreeken. Maar indien myn party'beweerde,
dat HUMERUS geene fchoonheden hadt, of althant maar zeer
weinige ; zo zal ik terftond befluiten dat' .hy geen Smaak
in 't geheel, of een zeer onvolmaakten , bezite' T n dien
Linde beroep ik my op 't eenpaarig gtuigenit van alle eeuwen, 't Welk hem even zo veroordeelt als bet den Smaak
zou wraaken, des geenen , die beweerde dat Zuiker een
zeer Clerk bitter is.
Eenige denken , dat de Natuur de eenigo maatflok is
waar aan wy onze verfchillende Smaaken moeten ter toetze
brengen, om te oordeelen , welken de vOorkeus verdient.
Schoon dit geen onvoeglyke regelmaat is,, ten opzigte van
Kunften , die in naavolging bellaan, zal dezelve , in ttukken
Van Letterkunde, niet eenpaarig doorgaan.
Kenden wy een Mensch , bedeeld met eene onfaalbaare
Rede , het fynst Gevoel , het keurigst Oordeel , en den
zuiverfien Smaak: tot hem zoudeu wy ons veilig mogen
vervoegen , en op hem geheel afgaan. Doch 'er is niemand aan wien het Menschdom die hulde zal bewyzen.
Wy moeten, derhalven, dien maatflok elders zoeken. En, fchoon de werken van de grootfle voimaaktbeid , de berispende oordeelvelling van eenige tydperken
niet ontgaan hebben, volgende lieten niet of dezelve regt
te doen. De beste Werken zyn zomtyds gewraakt ; doch
de kortflondige begogeling, die derzelver voortreflykheid,
voor eerie wyl, verdonkerde, verdween fchielyk : en zy
verwekten, door eene algemeene aandagt te trekken, eerie
eenpaarige bewondering en goedkeuring , derzelver regtmaatig en verdiend loon. Tot deeze foort van Werken
behooren de Dias en de Eneis , die, fchoon niet geheel
volinaakt zeker de fchoonfle en best uitgevoerdfle fink'
ken der Oudheid
z yn , en de algemeene bewondering der
volgende Eeuwen hebben weg geciraagen. In En2eland
was, ten tyde der ongebonde Regaling van CAREL DEN If,
de
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de Smaak zeer verfchillend van den tegenwoordigen. De
laffe geestigheden van COWLEY en de wilde flukken van
WALLER werden toegejuicht en hemelhoog verheeven ,
als de k. eurigfte voorbeelden in 't fchryven ; terwyl de
eenvoudige majefteit van MILTON geheel over 't hoofd gezien werd , en zyn Paradys Verlooren , in een vergeeten
hoek, verfchooven lag. Onkunde en Barbaarschheid ,
Weelde en Ongebondenheid, moge zomwylen Volken , zo
wel als -byzandere Perfoonen , verblinden , ten opzigte van
de voortbrengzels der grootfte Meesters; maar wy niogen
vryelyk ,:ertrouwen op het Oordeel des Gemeens , bekragtigd door e.e.102 opeenvolging van Eeuwen.
Men veroorlove my hier nevens te voegen , dat Goedheid van Hart, zo wel als Schranderheid van Hoofd , tot
den rechten 6mankabehoort. Zonder deeze zal iemand
geheel onbekwaam weezen om de veelvuldige geneugten
Zedelyke Schoonheid te fmaaken ; een der edelfte en
vein evenfie bronnen van verfynde aandoening, voor den
Mensch. Fier van ontbloot , zal iemand, hoe groot en
uitgebreid zyne , yermogens anderzins mogen weezen , een
gebrek hebben , 't welk door niets anders vergoed kan
worclen. Het tedere , het menschlievende, het goedertierne, het edehnoedige in hart en charader,, verwekt gelykfoortige en zamenitemmende aandoeningen , die eene aaneenfchakeling van de keurigite en weezenlykfle genietingen
nitmaaken.

IIET GEVAAR VAN SENTIMENTEELE EN ROMANESKE VERRINTENISSEN AAN DE JONGE JUFFERSCHAP ONTDEKT.
„ Ook ale ik no dat 'er zich eene zekere Geestdryvery met onze

Liefde vermengd heeft, die allergevaarlykfle gevolgen voor o
„ Deugd kan hebben !"
RHYNVIS FRITH.

yulia.

entimenteel! Welk een Toverwoord ! Vaak gebezigd
S als een vernis der Deugd, off] de afzigtigheid der Ondeugd
te bedekken. Menfehen, die den Godsdienst befpotten, de
heiligtle banden en flaatlykfte verbintenisfen verbreeken, alle
kuntlenaaryen van bedrog en verleid;ng gebruiken, flellen ear
in Sentimenteel te 1preeken, Sentinienteel te fchryven.
Dit kragt:g Toverwoord wordt zeer bewonderd en geagt
by eenige jonge Juffrouwen die Sentimenteele ,Beeken leezen ,

Sea-
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Sentimenteele Brieven fchryven ; en Sentimenteele Priendfcbapsverbintenisfen aangaan. Dwaaling flaat nooit grooter kans
veel kwalds te doen , dan wanneer dezelve haar wezenlyk
oogmerk vermornt, en een fraai bevallig voorkomen aanneemt.
Meenig jonge juffrouw,, die fchrikken zou op het denkbeeld van eene wetlooze verkeering, flreelt zich met het
denkbeeld eener Sentimenteele Verbintenisfe , misichien met een
gevaarlyk en haar onheilbedoelend Man , die, door dit masker
van aanneemelykheid en deugd aan te doen, haare voorzigtigheld ontwapent , haare vrecs verdryft, en in elende dompelt:
eene elende te onvermydelyker,, dewyl zy 'er niet op verdagt
is. Voor geen gevaar bedugt agt zy het niet noodig
deeds op haare hoede te weezen ; en zy zal abet verderf,,
welk haar odder zulk eene misleidende gedaante voorkomt,
eer te gemoet loopen dan ontwyken.
Dusdanig eene Verbintenis fireelt harem Hoogmoed veel
meer dan eene erkende en gowettigde ' Verknogtheid : want
een Sentimenteel Minnaar zal Beene zwaarigheid maaken eene
ligtgeloovige Maagd zeer ernftig te vcrzekeren , dat haareogadelooze verdienfien haar geregtigen , om van al de Wergild
aangebeden te svorden: en dat de algemeene hulde des Menschdams niets meer is, dan eene onvermydelyke (chatting aan haare bekoorlykheden verfehuldigd. Geen wonder dat zy zich
welhanst in 't geloof mat brengep , dat een enkel Perfoon getroffen is door volmaaktheden, in bat om duizenden te verrukken. Doch , dat zy bedenke, hoe by, die zyn best duet
om haar met den rook der vleierye te bedweimen , haar ten eenig en dage bedoelt op 't diepst te vernederen. De loffpraaken ,
welke hy thans , met zulk een kwistige mildheid , by hear uitdeeit , zyn , indedaad , niets anders aan te merken dan als een
foal met voorbedagten raade belegd, ow toekomende noodwendigheden goed te maaken : van deeze fom houdt hy zeer naauwkeurig rekening , en belooft zich ten eenigen dage Kier van een overvloedige rente. Indict] by bekwaamheid en beleid bezit , en het
voorwerp zyner bedoelinge eene groote ornate Hoogmoed en
eenige aandoenlykheid , zal by zelden misfen. En het is meer
dan waarfchynlyk , dat zy van deeze beide niet misdeeld is ; om
Sentiinenteel te worden hadt zy beide noodig. Om dit Character met voeglykheid en op eene waardige wyze Ilaande te houden , moet zy de verhevenfle denkbeelden koesteren van ongelyke verbintenisfen, en belanglooze Itefde ; middelen , rang, en
agting befchouwen als harsfenichinunige onciericheidingen en
algemeen heerfchcnde vooroordeelen.
De Minnaar, door en door ervaaren in all° de flinksheden van ccnen bedrieglyken handel , en afgerigt ow in te dringen in elke toe,
gang van het hart, door de onvoorzigtigheid onbewaakt gelaaren ,
ontdekt vvelhaast , van welk eene zyde bet toeganalyks . is. Hy bedient zich van . die zwakheid, door haar aan tc foreeken in eene
teal gehee.l eendummig met haare eigcne denkbeelden. Hy beitrydt
Liaaz
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haat met haare eigene wapenen, en neemt een Sentimenteelen
Hy betuigt zulk een verregaande verfmaading voor
de laage geldbelangens, dat zy het haar pligt agt hem te beloonen voor zulk eene edehnoedige Opoffering. Elk ftuk , dat by
i is t ig in 't midden brengt , ow zyti eigene onwaarde te toonen,
merkt zy aan als een nreuwen eisch, welke haare dankbaarheid
moet beantwoorden. En zy flelt 'er haar eer in , dat zy hem
die thiddelen opoffert, op welke zyne verheeve ziel geen agt
Nat. Deeze betuigingen van onwaarde zyn als beftorven in
den mond der trotzen, en die verklaaringen van edelinoedigheid
de gewoone bedekzels der inhaalige gierigheid. Onder de veelvuldige verleidende ftreeken is het eon der bestflaagende voor
den Sentimente&len Man , de koeltie onverfchilligheid te vertoonen ten opzigte van uitwendige voordeelen en middelen, terwyl zyn weezenlyk oogmerk geen ander is dan deeze te zoeken.
Een Sentimenteele YWrouw twyfelt zelden aan de Cchoonheid
van haar eige Perfoki : want zy is dagelyks gewoon deeze in
haaren fpiegel te befehouwen, en van anderen te hooren dat zy
die •gave der Natuur bezit. Zy bekommert zich, derhalven,
weinig wegeqs de bevestiging eener zo van zelfa blykende
waarheid; maar zy vermoedt dat haare eifehen op verftand wee/
ligter zullen betwist worden, en drinkt ., overzulks, gretig
in alle betuigingen haar gedaan ten opzigte van haare verftandige
volmaaktheden, die minder in 't oog loopen, en van een verheevener aart zyt. Zy houdt zich verzekerd, dat elk Man de
oogen flegts te openen heeft ow haar voor fchoon te verklaaren; doch het is een overtutgend, hewys van den finaak, het
vernuft, haars Bewonderaars, dat by de Verflandlyke bekwaambeden in haar weet te ontdekken en te waardeeren. Een Man
van het onderftelde Charaeter zal gereed ingang by haar vinden,
door middel van dit verborgen maar heerfchend zwak, 't welk
de leiddraad tot een Sentimenteel Hart mag genaamd worden.
Hy gelaat zich, die Lichaams Schoonheid, welke gemeene oogen trekt, gemeene harten inneetnt, over 't hoofd te zien, en
befleedt zyne loffpraaken aan de Schoonheden haarer ziele, en
het toppunt zyner vleierye beflaat hierin dat by haar boven
Vleiery verheeven keurt.
Lan niets loopt, over 't algemeen , flegter of dan deeze verlieevene Verbintenisfen, zelts dan wanneer 'er geen verleiding
tot oneerlykheid plaats heeft, maar zy, even als andere
Maaniche Verkeeringen, in eels Huwelyk uitloopen. Die Rvk.dom, welke kortling door den Minnaar aangezien werd met zo
veel verfmaading , Ichynt thans de oogen des Egtgenoots nicest
to trekken : en by , die , eenige weinige weeken geleden, in
Gene verrukking van Sentimenteele Edelmoedigheid wenschte, dat
zy eene Landmeisie ware met geen ander geed dan haar IchoonMid en Herderinne gewaad , en dat zy hunne dagen mogren
flyten in de zuivere onfehuld van 't herderlyk leeven, heeft nu
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alien rrhaak voor dat Arcadfiche, of eenige leevensWyze,Waarin
zy zyne gefladige Gezellinne zou weezen , afgelegd.
Zy, die by onlangs zyne Engelin noenide en als zodanig aan_
badt, /hat verbaasd, dat zy zich eensilags van alle haare hemelfche hoedanigheden ontbloot ziet. Deeze Godin , die torts•
met verfmaading op andere neder zag , vindt dat zy in 't oog
haars Egtgenoots vooral niet meerder is dan andere fterflyke
Vrouwen. Niet Langer wordt zy verrukt door een traan vansgeveinsde Liefdeclrift , door een zugt den fchynbaar VerlieFtle,n
boezem ontglipt , of de taal van vooraf bed,agte aanbidding. Niet
/anger brandt op het altaar haarer grootiheid bet offer, Van gemaakte genegenheid, de wierook van valschhisid ., en de toebrenging van vleiery: Haare Vergoding is uit ! Zy ontdekt
dat zy van de waardigheid en volmaaktheid cener Godinne vernederd is tot de laagheid en gebrekkigheid eener gemeene Vrouwe en veragte Egtgenoote. Haare Mit agen, onlangs over 't
hoofd gezien, of zelfs als Deugden opgehetneld , worden thans
als 't ware, in een Ichuldboek opgetekene De Defdedrift,
herhaalde keeren eeuwig genoemd, duurt , ten hoogften,genomen, eenige weinige weeken: en onverfchilligheid, welke
zo verre was van verrnoed te worden, volgt tet Paar,, den
geheelen tyd hunnes lustloozen en vreugdloolen beftaans.
.In deezer voege loopen die zo yeel heils beloovende Senaraenteele Verbintenisfen doorgaans af. Gaan wy het beginzeI
na, wy zullen ontdekken , dat eene jonge Juffrouw,, van cleezen flempel, haar hcrofd door 't leezen van verkeerde Boeken
aan 't draaijen gebragt, en haare dwaasheid door eene onvoorzigtige Vriendinnenkeus nicer en nicer voedzel gegeeven
heeft. Het mist niet of zy verkiest eene geliefde Vertrouweling van haare denkwyze en geaartheid, Ichoon zy, kan het
weezen, zorge draagt om hier eene min fchoone dan zy zelve
te neemen. Welk een onderling vertrouwcn! of, om Senatnenteele taal te fpreeken , Welk een innerlyke vereeniging van
Zielen grypt 'er /land; en wordt bevestigd door geduurige
briefwisfeling , fchoon zy in dezelfde Stad woollen. Eene
Briefwisfeling , in Welke de twee Vriendinnen elkander de
valschite denkbeelden wel diep inprenten. Zy befchryten de
Romaneske Liefde , als de hoofdbezigheid van 't menschlyk
lever.; en alle andere belangen van 't zelve als te laag en to
onedel, om de aandagt te verdienen van zulke verheevene
weezens, en alleen tefchikt, yoor de Dogters van het Boo,.
vend, Gemeen. In deeze Brieven worden Familiezaaken misduid, Familiegeheimen geopenbaard, Farnilleongelukken verg waard. Zy zyn opgevuld met betuigingen van eeuwigduurende Vriendfchap, en nimmer eindigende Liefde. Uitroepingen en Aanhaalingen maaken 'er een goed gedeelte van uit.
Elk, die 'er in gepreezen wordt, verheffen zy ten hemel , dies
zy laaken is een fchandvlek des Menschdoms. De zwakheid
Bens
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een begunfligden befehryven zy als eene voImaaktheid, dock
moet in anderen een fehrikl y k misdryf heeten. De ftukken
brooneetdichters, inzonderheid de tederfie en romaneskfte in
men bykans in iedte regel , aangehaalci : eene treffende en
en past dezelve toe
Tchitterende gedagte, ftaat men by
op eenige oMfiandigheden , of het ingebeeld ongeluk van den
Overfehryffier.
Vaders. ,met hewn nano; is een geliefde uitdrukking; te
meer , daar een der hooldonderwerpen deezer Brieven bellaat,
in hetAtekelen van den , laagen, inhaaligcn, en gierigen aart
der Ouderen, die zich verzekerd mogen houden, op de yinnigfle wyze, behandeld te zullen worden , door zulke Dogters,
wanneer zy onvoorzigtig genoeg zyn, om haar in de keuze
van Boeken te raaden, zich met de keuze van Vrienciinnen te
bemoeijen , of die gewigtige Briefwisfeling te verb:eden.
Maar, vermids deeze onge julTrouwen vondryk zvn in middelen te bedenken, en .mar verfiand eene alleraangenaamfie beoefening vindt in Idezelve te verzinnen , baart het by haar een
heimlyk genoegen, als 'er eenige dier gevalien plants grypen,
daar is eene foort van Tyranny en Vervolging in , welke haare geneugte medebrengt. Want eene verboode riefwisfeling ,
is eene ddit gewigtige voorvallen in het Sentimenteele Leeven,
en een heimlyk ontvangen Brief, eene gelukzaligheid voor eene
Sentimenteele jonge yofrouw.
Niets kan de verbaasdheid evenaaren , van deeze hoogvliegende Geesten , wanneer eenvoudige Vrienden , of voorzigtige
Bloedverwanten, het beflaatt, die juffertfes de onvoeglykheid
van 't een of ander in haar gedrag aan te wyzen. Maar, indien deeze bedagtzaamen eenigzins in jaaren geklommen zvn,
words de veragting eenigzins verzagt door medelyden, en de
bedenking dat zulke verouderde elendtge Schepzels het zich
vermeeten te oordeelen, over 't geen voegzaam of onvoegzaam
is, voor Juffrouwen van haare kieschheid , verfland , linaak en
beleezenheid. Zy merken deezen aan, als onnozele bloeden,
geheel onkundig van de verheevene vermaaken eener verheevene gemcedsdrift , a13 Tyrannen , wier gezag afgeichud, als
belp:eders, wier waakzaamheid te leur gefleld moet worden.
De voorzigtighcid deezer Vrtenden noemen zy agterdogt, en
hunne ervaarenisil-,, dweepery. Want zy houden zich verzekerd , dat de float der dingen dermaate veranderd is, tints
hunne Ouders jong waren , dat , ichoon zy toen rede!vk wei
voor zichzelven mogen geoordeeld hebben, egter nu . (met alle
de voordeelen van ondervincling) geenzins geregtigd zyn, om
hunne nicer verlichte Dogters te belluuren ; die , als zy
eenige vorderingen op den Sentimentecien weg gemaakt hebben , z:ch door geen moederlyken raad laaten Leiden.
Doch de jonge .futTrouwen toonen haare dwaasheid en onkunde nooit duidelyker, don door dit vast vertroUwen op haar
ei-
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eigen veraand, en dit hoogmoedig verfmaaden van 't .Y,eVoelen
der ouderen van dagen. De Jcugd hceft eene leevendigheid
van bevatting, welke zy zeer gereed voor eene fcherpheid van
doorzigt aanziet. Maar de jeugd, hoeveel zy zich verbeeldt,
is zeer kortzigtig, en nimmer betoont zy dit duidelyker,-dan
door het verimaaden van den raad van oudere en wyzer
Lieden. Dezelfde gebreken en dwaasheden hadden invloed op
't menschlyk hart in hunne dagen, en die invloed is bykans
dezelfde gebleeven. 't Is de aanmerking eens , die de
Wereld en alle derzelver ydell‘eden door en door kende,
„ 't Geen geweest is zal zyn, en 't gees gedaan is zal ge„ daan Worden: 'Er is Diets nieuws onder de zonne."
Het maakt, desgelyks , een gedeelte van hq Sentimenteel CharaEtet uit, zich te verbeelden, dat geenen , dan de Jongen en
Schoonen, eenig regt hebben op de geneugten der verkeering,
of zelfs de gewoone weldaaden en zegeningen des leevens.
Jonge Juffrouwen van deeze geaartheki verfmaaden ,
met eene verregaande veragting , alle nuttige hoedanigheden
tot het Huishoudelyke behoorende; van Huislyke Deugden,
Oplettenheid, Toevoorzigt en Spearzaamheid hoorende , f.chorten zy de news op. Zulks is een zeer natuurlyk gevolg : want
daar deeze Sentimenteelheid eene plant , of liever een onkruid, is ,
't welke weeligst groeit op den akker van bedryfloosheid , kunnen jonge Juffrouwen, tot een bezig en werkzaam leeven opgebragt , dezelven niet aankweeken: zy hebben 'er noch tyd,
noch neiging toe.
Eene'Sentimenteele yafrouw verheft zich bovenal op de uitge•
breidheid haarer begrippen, en haare vrye denkwyze. Deeze
veiheevenheid van ziel vertoont zich bovenal in het veragten
van die kleine kiesheden en welvoeg/ykheden welke , hoe
beuzelagtig ze ook mogen geoordeeld worden , teffens ftrekken
om iemands charaeter waardigheid by te zetten, en .de ligtvaar.
digheid van het jonge gedeelte der fexe te bedwingen.
Misfehien ontflaat de Verkeerdheid , over welke Ivy thans
handelen, hieruit, dat men Sentiment en Beginzel voor elkander
neemt , en het een met het ander verwart. Doch ze zyn, myns
oordeels, hemelsbreedte verfehillend. Sentiment is de kragt der
denkbeelden ; Beginzel het daadlyk te werkfidlen van ben:).
pen, - Sentiment huisvest in het hoofd; Beginzel in het
hart, -- Sentiment levert fehoone redenen en fyne onderfeheidingen op; Beginzel vormt juiste denkbeelden , en verrigt goede daaden, ingevolge daarvan. Sentiment verfynt zodanig, dat de eenvoudigheid der waarheid, en de ongemaaktheid
der Godsvrugt , verlooren raakt; en geeft, gelyk zeker vernuftig Schryver,, ten aanziene van een zyner heroemde Tydgenooten opmerkte, ons Deugd in woorden, en Ondeugd in dalden. - Sentiment mag .vergeleeken warden by den "'thenet
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'ter die wilt wat refit was , en Beginzel by den Lacedemotiler,, die 't zelve betragtte.
Dan fehoon ik ,'in
dit Vertoog, my fierk vcrk!aard
tegen het Sentimenteele in zo verre "(lit het tq-enovergeftelde
van Beginzel uitmaakt hou ik my, nogthans , veleekerd , dat
het waar eSentimentede, zeer veel van de thans befehreeve (Dort
verfehtllende , •zodanig met Beginzel kan vereenigd worden,
dat het daar aan den grootften Mister en de inneemendlle bevalligheid .byzet. Geestdrift is zo verre van ongevallig to weezen, edat*ne-zekere maate daar van misfehien volfirekt noodig . is eene bekoorelyke juffrouw. Maar het moet de
Geestdrift van het hart, !Vet van de Zinnen, weezen; het moet
de Geestdnft zyn, die met eene gevoelige ziel toeneemt, en
gekweekt wordt door eene deugdzaame Opvoeding ; geen die
uit ongeregelde driften ontftaat, • en kunflig ontflooken is door
Boeken vol onnatuurlyke verciering en onwaarichynlyke lotgevallen. Ik gaa zelfs zo verre, dat ik beweer,, dat een
jonge Jeffrotiw Rene weezenlyke grootheid van ziel , geene
waare verhevenhetd van beglnzelen, kan bezitten, indicn zy
Diets heeft van . 't geen men in 't nigeme'en Romanesk noemt ;
doch 't geen Lieden van eene zekere denkwyze ontdekken,
dat . voortkomt uit die fyne aandoeningen, uit die verrukkende
gevoeligheid zonder welke eene juifrouw,, fehoon ze agtenswaardig moge zyn, niet beminnelyk kan weezen.
Maar deeze gevaarlyke verdienfle kan niet te omzigtig bewaakt eu bewaard worden : dewyl ze zeer ligt de Bezitfters
in ongelegenhecien brengt, waar voor min bekoorelyke charac.
ters zich min of geheel niet blootgefreld vinden. jonge juffrouwen van eene zeer aandoenlyke gelteitenisle kunnen, door
deeze eigentle beminnelykheid van aart , in groote verlegenheld en jammer (torten. Drift heeft veel aandcels in 't vormen van haaren Smaak. Zy beminnen en haaren met haar
ganfehe hart, en zy gevoelen nauwlyks eenige voorkeuze voor
iemand, of dezelve groert aan tot eene gezette verkleefdheid.
Wanneer eene fehuldlooze jonge Maagd , van deezen openhartigen , vertrouwenden en tederen aart, eerie van haare Sexe
en jaaren ontmoet, die een inneemend voorkomen heeft, ge-.
voelt zy tertiond 'eene bevige begeerte oM eerie nauwe Vriendfehap met haar aan te gaan. Het bedwang van 't gezellehap
en der pligtpieegingen verveelt hoar. Zv verlangt alleen met
haar te weezen , en haar te verzekeren van de tedere gevoelens , die haar hart verrneesteren : zv fehrytt gereedlyk de
Schoone, onbekend , alle de goede hoedanigheden toe, welke
in haar eigen boezem woonen , of Bever alle die zy in het
leezen ontrnoet, en in de Heldinnen haarer gelielcie Boeken
aangetrofién heef't. Zv houdt zich verzekerd , dat haare nieuwe Vriendin , elle in zich vereenigt ; dewyl derzelver
veelbeloovend voorkomen zee elle doct verwagten. lice .bertspV: DEEL. MENGELW. O.
C
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rinsziek, hoe wreed, zou deeze onbedreeve jonge Dogter haare
Moeder agten , als deeze het waagde , haar van verve te kennen
te geeven , dat die aangenaame Onbekende gebreken in Kaaren aart en vlekken in haar Charmer hadt ! In den beginne
ZOO zy misfchien 'er na luisteren met ongeduld ; doch ze vervolgens met een koel en rerimaadend fitlzwygen, als de inhoezemingen van Vooroordeel , Misverffand , Onkunde en Liefdeloosheid , verwerpen. Hoe fterker de befchuldiging was ,
hoe geweldiger zy by zichzelven zou vastaellen , dat haare
Vriendfeha p voor dit dierbaar beledigd Schepzel,(welks waarde by haar door dit tegerelreeven is toegenotten ,) geen paalen gal kennen dewyl zy zich verzekerd houdt dat ze altoos
zal duuren.
No,gthans is deeze overmaat van Vertrouwen , in deezen vroegen leeftyd, op zichzelve , zo beminnelyk als natuurlyk; en
zal, wyslyk geleid wordende, ten zynen tyde, oneindig beter
vrugten voortbrengen , dan al de nauwgezette wagt van te
vroege, en daarom kuntlige, Voorzigtigheid. --- De Mennen worden zeldzaam zo fehielyk met een goed gevoelen
voor elkander ingenomen. Zy zyn agterdenkender, en laaten
z i ch zo ligt door verbeelding niet vervoeren. Hunne verbintenisfen gaan met nicer behoedzaamheids toe; langs de trappen van kennis, verkeering en gemeenzaamheid, klimmen zy
rot Vriendichap op : doch de Vrouwen, als•zy zich zotntyds
in de keuze eener Vriendinne bedroogen vinden, genieten
dan zelfs eene hooger maate van genoegen, dan wanneer zy
n)iit vertrouwd hadden. Want altoos met het borstwapen
van agterdenken bedekt te gaan , is veel lastiger en verveeleeder , dan gevaar te loopen van nu en dan mis te tasten.
Myne aanmerkingen , de Sexe betrefrende , bepaalen zich
tot de jonge en onbedreevene ; want ik hou my verzekerd ,
dat de Vrouwen vatbaar zyn voor eene Vriendichap zo getrouw en duurzaam als die der Mannen. Zy kunnen tilet
aaeen treeclen ill al de geestvervoerende tederheid , maar 00k
in al de ftandhoudende trouwe van Verbintenisfe. Levert
de Gefchiedenis geene voorbeelden onder de Vrouwen op, van
gelvken aart als die van NYSUS en EURIALUS, THESEUS en PIRITHON , PYLAOES en ORESTES; zy zullen daar op, misrehien
met grond , aanmerken , dat de Verceuwigers dier &cumvrienden Mannen waren, en een groot deel huns belIaans in
dichterlyke verciering gelegen is.

GEMAATIGDHEID EN BED AARDHEID VAN PHILIPS

't

menigmaal en niet zoo der ttrond, opoemerkt, dat lemnds
waar en weezenlyk Charaa2r best ontdekt en keurigst
ge-
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gekend wordt , door hem, in zyn byzonder ge.drag , onder
zyne Huisgenooten te belchouwen. Dat ondertusfchen deeze
Regel , met andere algemeene regelen in de Menschkunde ,
uitzondering lyde , zal het volgende geval . van PHILIPS II,
ons van elders als een geheel ander Vorst bekend, overtuigend
leeren.— Deeze Koning was tot laat in den nagt bezig
geweest met het fehryven van Brieven , 't welk by doorgaans
zelve'verrigtte; zyn Geheirnfchryver hadt niets te doen clan ze
te zegelen , en 'er de Opfcbriften op te plaataen. Alle de
Brieven Waren af ; by vondt 'er een nog nat: de Geheimfchryver wilde 'er zand op werpen : maar, door flaaperigheid bevangen, nam . hy den Inkt_, in flede van den Zand-koker,, en
florae dien ult over den Brief , die niet alleen daar door bedorven word, mar tevens able de andere befmette. Dc Koning aanfchouwde zulks met bedaardheid, en voerde den Geheinfehryver alleen dit woord toe; op den Inkt- en Zand-koker wyzende : zie, deeze is de Inkt- , deeze de Zandkoker.
En zette zich vocarts tot het herfchryven der bemorfte Brieven.
\Vie hadt dit van PHILIPS II verwagt ? Zouden
wy die trek van Gemaatigdheid en Bedaarclheid niet liever
van cenig ander Vorst verneemen ? — Hoe ongeiyk is de
Mcnsch aan zichzelven

i

DE BEER, DE AAP , EN DE BIG.

Len Fabel.
en Bccr , door zyn Meester omgeleid om met danfen voor
P hem
de kost te winnen , lecrde een nieuwen Dans , dien 1w,
nog maar maatig kennende, vertoonde. Wat dunkt 'Er se van?
vroeg by een Aap , die 'er byaondt. „ Het voldoet my geheel
„ niet" was het antwoord. — De Beer hervatte, wat ha-

pert 'er aan, dans ik niet los genoeg , of is 'er gebrek aan deftig„ Gy danst, riep de Big, op do
heid in myn flapper/ ?

„ losae en cieftiglie wyze; ik heb nooit zulk danfen gezien, en
zal her noon beter zien, waar ik ook gaan moge, — gy
„ danst volmaakt." Deeze onverwagte Lofrede maakte
den Beer verlegen ; doch , naa eenige rninuuten bedenkens ,
kecrde by zich. heracld hebbende zedig tot de aaniehouwers;
zeggende : Heeren, ik verzaek vergiffenis: toen ik hoorde dat

:le _dap nzyn dans niet goed keurde, begon ik myne bekwaanzheden
te wantrottwen ; maar nu de Big my pryst, ben ik verzekerd dat
ik in 't geheel niet danfen ken.
Dat de Schryvers hun voordeel doen met deeze Faber. 't Is
can kwaad teken, wanneer Mannen van Veraand de Schriften
wraaken; doch een nog ilegter, wanneer Zotten ze toejuichen.
LUCHTS,
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MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEBEN,KONSTEN EN WEE TENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

AANBIDDING.

e zip neigde naar Kaaren ondergang , op eenen belD
dereti dag iri 't fchoonfte van den Zomer; de geheele natuur blonk oeopgetooid in alle haare aantreklykheden;
de weiden, gefchakeerd door duizenderlei bloemen, maakten het treflykfte tapyt ; de velden , geel van byna rype
koornairen , welken een zagt zuiden windtje in zoete
golfjes . boog, fireelden het oog, en beloofden den blyditen oogst; de toppen der eilt 'en , tot in de wolken verheven , fpiegelden zig in het klaare vogt der ruisfchende
beek , die hunne voeten wiesch, en verdubbelden den.
glans des groens; de gevleugelde zangers der wouden
deeden de velden weergalmen van de zoetfte toonen; het
jonge Rund fpeelde in de weiden; het onnozele Lam huppelde in 't malfche gras ; de Herder , verrukt door de
aanminnigheden der Feestvierende Natuur, voegde her ae,
luid zyner fchalmeie by de' toonen van het gevederde
choor, en het tedere Herderinnetje, gezeten aan den voet
Bens hemelhoogen olms , zong, met eene verruklyke en
vertederende flem, de zoete en ftreelende gevoelens van
haar jeugdig en zagtaartig hart: wanneer GODVRIEND
gewoon zig zelven to onderhouden met verhevene en
godvrugtige belchouwingen, zig nederzettede tegens eenen
zagt glooijenden heuvel, van waar by zyn oog .koit doen
rondweiden over de geheele vlakte, en, verrukt door bet
glansryke fchouwtoneel der geheele Natuur in deze alleenfpraak viel.
+
1Wat is dit alles fchoon I Hoe is myn ziel veetukt !
\Vat eene heerlyke vlakte! Wat eene treflyke landsdouw !
Hoe helder is de Hemel! War fchoone verwen verfieren
den gezigteinder! Wat hemelfche toonen klinken van alle
zyden in myne ooren ! 6 ! Ja! alle wezens, leevenden
en leevenloozen; de mensch, het gedierte , bet kruid zelfs
alles predict, alles verkondigt de heerlykheid van' God
Dd
al.
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alles pryst , alles zegent , zelfs zonder het to weeten ,
zyne weldaadighied. De Hemelen verkondigen zyne grootheid , ende de Aarde
goedheid. 6 God! waar zal
ik
ik beginnen , waar zal rk
eindigen , wanneer ik de werken
uwer Almagt zal befchouwen ?
Hoe heerlyk zyn uwe werken, 6 myn God ! Gy hebt
alomme wonderers gezaaid. Maar wanneer ik van Haar
oplaimme tot u; wanneer ik van het fchepfel my opheffe
tot den Schepper ; wat ben ik dan ; en hoe zal ik u
bewonderen , hoe u beminnen , gelyk ho my betaamt ?
Gy zyt het wezen , dat alleen uit zig zelf better ; het
eenige noodzaaklyke, het eenige grondt ginzel van alles ,
en zonder 'Let welk niets zyn zoude. .Zonder begin ,
zonder einde', zonder oorzaak. Niets, niets
m kan bedagt
worden , gelyk aan u. Zonder eindpaalen of beperking,
gy zyt overal waar wezens zyn , en nogthans kunt gy
geene uitgebreidheid hebben. Gy vervult alles met uwe
wysheid, uwe goedheid, uwe. almagt , zonder welke niets
zyn zoude ; in u zyn wy , leeven wy , in u beweegen wy , in tt is alles. Hoe zou het flerflyke oog
des menfchen u zien ! hoe zou de geest des ftervelings
u bevatten ! Neen , het eindige kan nimmer het oneindige doorgronden. Eer zoude de zwakke fterveling met
zynen vuist den Aardbol beweegen , dan dat wy uw
wezen bevatten, uwe natuur doorgronden, zouden. Gy
zyt begryplyk alleen voor u zelven.
\Vat is deze uitgeflrekte vlakte, waar in zig myn oog
verliest , in vergelyking met deze geheele Aarde ! En
vat is deze Aarde in vergelyking met alle die Hemelbonen , welken ons ZonnenItelzel uitmaaken ! met deze
zon , met alie deze dwaalfterren, met alle die oneindige
afftanden, welken ze van een fcheiden ! En dan nog ,
wat is dit Zonnenitelzel in vergelyking met deze uitgebreidheid , welke het ontelbaare heir der vaste Sterren
bevat ! Ja , wat een heir ! Myn natuurlyk oog kan ze
niet tellen; en myn oog, door de konst gewapend, ontdekt 'er nog veele duizenden meer. 6 ! Indien ik my
voorfteile, (en alles maakt my dat ontwyffelbaar,) dat
alle die vaste Starren zo veele Zonnen zyn , gelyk aan
de onze, die tot middelpunten verftrekken , elk voor een
bvzonder flelzel van dwaalflerren , die in onmeetbaare
kringen ronddryven , — 6! wat is dan het heelal groot,
onmeetbaar , oneindig groot ! 1k verzink in myn niet;
ik ben minder dan een zandkorrel , in vergelyking der
ge-
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geheele Aarde. En als ik dan bedenk , dat alle die Ilemelbollen niet voor niets kunnen gefchapen zyn , dat de
oneindige ahnagt , wysheid en goedheid niets ledig twine
laaten ; dat, dethalven , alles vervuld , alles met wezens ,
met leevendige , met van zig bewust zynde , wezens moet
bevoikt zyn ; wat een oneindig getal van wezens is 'er
dan niet iu 't heelal ! Dit is een afgrOnd , waar in ik
my verlieze. 6 God ! hoe groot moet uwe magt zyn ,
die alles daar Cleft. Niets was 'er, voor dat gy het riept ;
gy fpreekt , en 't heelal is daar. 6 God! wie kent alle
uwe vierken 2
Gy alleen , Schepper aller Bingen , kent alle de werken uwer liandh : uw oneindig verftand kent al het
mooglyke. Hoe uitgebreid ook de kring van 't mooglyke
zy , uw verfland is altyd even uitgebreid, want al wat
gy u voorflelt to doen is mooglyk; ja door dat gy het u
vooraelt is het mooglyk, even gelyk alles werklyk is ,
wat gy wilt dat zy. Uwe oneindige wysheid doorziet al
het mooglyke ; doorziet alle de onderlinge betrekkingen
van diet mooglyke, en alle zyne betrekkingen tot die eeuwfge oogmerken , welken in uw verftand zyn. Deze oneindige menigte van duizendmaal duizenden van fchepfelen , die het heelal uitmaaken , waren eeuwig, zyn en
blyven eeuwig tegenwoordig voor uw verftand. Niet bet
geringfte ontfnapt aan uwe weetenfchap. Daar is geen
ziertje , van 't welk gy niet alle de lotgevallen kent , en
van eeuwigheid bepaald hebt ; en daar is geen deeltje ,
hoe klein ook, in dat ziertje, van 't welk gy niet de betrekking ziet tot het oneindige. Daar valt geen hair van
ons hoofe, zonder uwen wil, en zonder dat gy dat wilt
om wyze redenen , die betrekking hebben tot het heelal.
! Wie is aan u gelyk , 6 God ! wat zyn wy met alle
ooze ingebeelde wysheid ! Daar is geen erode aan uwe
weetenfchap.
Welk eene wysheid, 6 Wezen aller Wezens ! 6 Vader
aller dingen ! blinkt niet nit in 't minfle van uwe fchepfelen ? Wanneer ik met een aandagtig oog uwe werken
gadefla , ontdek ik zo groot eene wysheid, dat, op elken
flap , dien ik doe in deeze edele en verheven loopbaan ,
ik moet blyven flaan by duizend blyken en wonderen van
wysheid. Ja eeuwige Wysheid ! ik zou niet zien , Met
fpreeken , niet beweegen, zyn ; geen wezen zou beflaan , zonder uwe aanbicyke werking.
6 D•lyne ziel ! die zo veele geneugten frnaakt , zie, geulLt
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vier, al de goedheid van uwen Schepper. Wat zeg ik
al de goedheid van uwen Schepper ! die kunt gy niet
doorzien ; bepaal u maar tot een Bering deel van die aanbidlyke weldaadigheid , welke zig in elk gedeelte der
fchepping leezen doer. Hoe zoet is my het denkbeeld
der aanwezigheid op zig zelf, en hoe yslyk dat der vernietiging ! 1k ben ! Wat eerie goedheid, 6 myn chepper ! dat gy my het aanzyn geeft ! En hoe veele vermaaken omringen my !
Verruklyk Schouwtoneel der
Natunr ! lk zie ruime velden , bedekt en gefehakeerd
met de voor myn oog: ilreelendfle verwisfelingen 'Vat kleu.
ren. Ik zie trotfche boomen , die my ingi'enne fchaduw
de zoerfte verkwikking fchenken tegens nitre der zonnearaalen , terwyl die zelfde zonneflraalcn , my verkwikken , my een nieuw leeven inblaazen , de vrugtbaare velden
herfcheppen , en mensch en vee hun onderhoud bezorgen.
1k zie de Bewooners der wouden , de dieren des ' velds ,
de volken der diepten zelfs, onderworpen aan myn gebied , of gefchikt voor myne tafel. Ik zie de kruiden
bereid voor myne fpys of artfeny. 1k zie de ingewanden
der garde geopend tot myne behoeften. 1k zie, in een
woord , over de geheele aarde , de duidelyke bewyzen van
de tedere zorgen van den besten en wysten aller Vaders.
6! Wat fpooren van weldaadigheid openbaaren zig niet
alomme ! Welk mensch is uitgefloten van de mildheid
zyns hemelfchen Vaders ! De geringile is. nog groot door
zyne goedheid ; de armfle nog ryk. Welk mensch geniet
Met de verrukkingen des leevens ; de zoetigheden der
fpyzen ; de verkwikkingen van 't licht; de geneugten der
verkeering ; de flreelende uitzigten der hoop ? 6 ! Wanneer ik eene tedere moeder aanfchouw,, haar onnozel wigt
in hare armen drukkende , aan haaren boezem zoogende,
en zyne glimlachjes , met eene ziel vol van verrukking,
opzamelende ; dan zyn zoete traanen van blydfchap iii
myne oogen ; dan geniet , dan bewonder ik tevens de
goedheid en wysheid des Scheppers , die de eerfte en onvermyclbaarfte pligtsbetragringen met de zoetfte aandoeningen verbonden heeft ! Eerie goedheid en wysheid, welke
zig, in dit opzigt , even als in zo veele anderen , gelyklyk
over den mensch en het dier uitbreidt. - 6 ! Hoe
goed is de algemeene Vacier van alle gevoelige wezens ;
daar by hen door her vermaak tot hun behoud wit trekken; en daar zelfs die rampen en fmerten, welken zy lyden , tot hun welzyn uitloopen en tot hun heil noodzaaklyk

AANBIDDING.

$8I

lyk zyn op dat zy, door het gevoel en de vrees des
kwaads , het kwaad vlugtende , hunne vernietiging zouden
voorkomen. Ja ! zeker,, 8 myn God ! God en Vader van
alle wezens! Gy leert ons , door een innerlyk gevoel , door
eene ontwyffelbaare ondervinding , dat gy uwe fchepfelen
hebt voortgebragt op dat zy gelukkig zouden worden ,
en dat het kwaad,' 't welk hun bejegent , onvcrmydlyk
is , en-,Itrekt tot bereiking van het hoogst mooglyke goed
voor . .allen. Zoude 'er dan eenig wezen , door u , 6 Opperfte poedheid , tot zyn ongeluk gefchapen zyn ! Wipe
ziel gruWt op deze yslyke , op .deze, 8 goede, eeuwige
Vader ! u ontnde gedagte. Louter goedheid, begeert
gy het hoogst mooglyke geluk voor alien ; maar tevens ,
louter wysheid , moest het geluk van alien eenigzins bepaald zyn, op dat niet flegts eenige weinigen , maar alien,
deel aan uwe weldaadigheid zouden hebben.
Verheug u dan myne ziel in God ; verheug u in de
opperfte Goedheid en Wysheid. Vertrouw op hem , iii
Miens handen uw lot is , en die in het' to bepaalen nit
(Tune andere gronden dan uit liefde en wysheid handelt ;
en wees verzekerd , dat, in dezen of eenigen anderen
kring , in dit of eenig ander leeven, de opperfte Goedheid
bemint , de opperfte Wysheid u gadellaat , en de oneindige Almagt u geleidt.
Al wat ik bezitte , beftaan , wysheid, deugd , rykdomm en , aanzien , vermaaken , gezondheid, voorfpoed , eer ;
alles heb ik van uwe goedheid , 8 myn Vader, die in
do hemelen is ! En dan zelfs , wanneer my uwe hand
bezoekt , wanneer gy , als een tederhartige Vader zynen
gcliefden Zoon , my kastydt '• wanneer gy my eenigen
dczer voordeelen ontneemt ; dan nog moet ik veeityds
uwe goedheid en wysheid erkennen en roenien omdat
duizend en duizendmaaien deze nadeelen my een grond
der treffendile zegeningen geweest zyn. 6 ! Gun my
dan, Opperzegenaar ! de voortduuring uwer weldaadighden. Gy weet wat my waarlyk goed is , en ik
wensch dikwyls naar het kwaade onder den fchyn des,
goeds. Zend my dan die zegeningen, welken gy weet,
dat my waarlyk goed zyn , al fchynen zy my flraffen ;
en keer van my of die onheilen , welken gy weet, dat
tot myn nadeel itrekken , al begeer ik ze als zegeningen..
Ja Heere! geef my deze genade4, dat ik , gerust op uwe.
wysheid en goedheid vergenoegd zy met mynen that,
en dat ik altyd in opregtheid mynes harteu moge zegDd
gen ;
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gen ; de Heer heeft gegeeven , de Hal- heeft genomen, de
natint des Heeren zy geloofd !
, Myne ziel ! hoe zoet is het te denken aan God ,
aan het verheventle , alleen aanbidlyke , beminlyldte der
wezens ! Zie daar uwe waare bezigheid. Daar kent gy
uwe eigene grootheid , terwyl gy uwe kleinheid leert
kennen. Daar verzanigt gy u van verruklyk ftreelende
denkbeelden , die u in eene zagte gerustheid brengen ,
die uw hart roeren en verwarmen, zoete traanen
doen vlieten , en U hemelfche welusten doen erlangen.
U gewennende aan de oppertte Goedheid- te gedenken ,
worst uw hart tot weldaadigheid gewtiled ; gy wordt
ontiloken , om , op 't voorbeeld der opperfte Goedheid ,
alle uwe poogingen aan te wenden , ten etude alomme , zo
veel uwe zwakke kragten dulden , geluk en heil rondom
u te zaaijen , en alien , op welken gy eenigen invloed hebt ,
gelukkig te maaken. Dit is de voltooijing van dat beeld ,
dat in uwe ziel ligt; het beeld van hem , die de oppertte
Goedheid is. En door de voltooijing van dat beeld wordt
gy gefchikt voor dien toekomenden ftaat naar welken gy
in dit leeven haakt , den ftaat des volzaligen hemels.
6 God I mogt ik my reeds op deze aarde bekleeden met
uwe volmaaktheden , zo ver het eenen ftervling doenlyk
is ; op dat ik eens moge ingaan in het verblyf dier voile
zaligheid , waar alles wat ten deele is te niet gedaan zal
worden ; waar de hemelling u zal kennen , gelyk gy hem
hebt gekend ; en u bowmen, gelyk gy hem hebt bemind !
0. 0.

BRIEF VAN EEN IIEER UIT AMSTERDAM, AAN ZYNEN
VP.IEND EN KONSTGENOOT TE ROTTERDAM, WEGENS
HET VOOR- OF NADEEL DER. UITWAASEMINGE VAN
BEDORVEN WATER.

oe ongaarne ik my ook uitlaate over geleerde GeJJ
-L -L fchillen; en hoe zeer ik overtuigd ben, dat ze , wel
ingezien , weinig tot verbetering der Konst , en tot meerder uitbreiding der waarheid , toebrengeu ; zo hebbe ik
tog van my niet kunnen verkrygen , uw verzoek van de
hand te wyzen, om namentlyk aan UWelEd. myne ge..
dagten mede te deelen , aangaande het gereezen gerchil,
tus-
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tusfchen de Heeren rpey en Michell , nopcns het voor.
of nadeel der unwaafemingen van bedorven water.
Myne boogachting, die ik voor de kunciigheid deezer
twee Geneesheeren hebbe, is uw genoegzaam bekend ; en
dus kunt gy u van myne onzydigheid volkomen vcrzekerd
houden: --- de Brieven zelve hebt gy geleezen; en dus
kan derzelver Inhoud als merle de wyze , op Welke zy
aan weerskanten hunne gevoelens verdeedigen, aan u niet
onbekend — 1k zal dus in het beantwoorden uwer
Vraage ±eer kort kunnen weezen: alles wat niet ter zaake
behoort . zal ik daar laaten, en u flegts met weinige woorden myne gedagten mededeelen.
Het eigentlyke
point van gefchil komt voornaamentlyk hierop uit.
—
Is de lugt , bezwangerd met Dampen van itilflaand ,
9>
51 drabbig en ftinkend water, wine der roornaamfte tnede„ werkende oorzaaken der Herfstziekten, welken iii ons
„ Land heertchen; die aItoos'Inin of meer vat' eenen rot„ tenden aart zyn; en waaronder, buiten de andere- en
,5 derdedaagfche Koortzen , de GaIkoortzen , het Bord ,
„ Galagtige Loop , en zomwylen de Roode Loop (in
„ kwaadaartigheid van de Epidemique verfchillende) be„ hooren? Of, kan men integendeel zodanig eene lugt,
„ als een voorbehoedend middel tegen alle kwaadaartige
„ Koortzen, aantherken?”
De Heer Ypey befchouwt , in zynen eerflen Brief, de
uityloeifelen der ffilftaande wateren, als eene der voorn aamfte medelverkende oorzaake der bovengeuoemde
Iferfstziekten.
Hy wederlegt, op zyne manier, de bygebragte bewyzen voor de onfchadelykheid deezer uitwaafemingen, en
toont vervolgens , uit de Waarneemingen van Pringle, Lind
en anderen, dat de genoemde Ziekten voornaamentlyk het
fierkfte gewoed hebben, in laage en moeraslige Landfireeken ; alwaar de uitwaafemingen van flilflaande en ftinkende wateren , het meest plaats hebben. Hy beroept zig, behalven dien, nog op de ftinkende gragten van Amfterciam;
en de meerdere iterfte ter deezer piaatze; om daardoor zyne Belling te meerder kragt by te zetten; beweerende, narnentlyk , dat de ftinkende nitdamping der gragten te 4,cmfterdam de voornaamfte oorzaak der meerdere fterfte ter deezer Stede is. ---- Dc Heer Michell daarentegen tragt, in
zynen eerften Brief, te hewyzen, dat de uitwaafeming der
flilaaancie en ftinkende wateren niet als de voornaamfle
oorzaak der Herfstziekten kan aangemerkt worden; maar
dae
D ci 4

OVER. tIET 170.01'..T OF NADEV,
384
dat deeze Ziekten allermecst uit ecne belette uitwaafe,
ming , na voorafgaande indigedien , ,voortkomen; en dat
men de door ftinkende uitwa geming bezwangerde luat ,
met alleen voor onfchadelyk , maar zelfs voor nuttig, moe
louden. — Hy poogt zyne eerfte uit de Sari&
ten van Hippocrates, Aretixas Cappodox, Galenus, Syden:
ham, Doerhave, van Sivieten, enz. ;re bewyzen.
, Hy wedertegt de Waarneemingen door den Heer Tpey,
nit beroemde Schryvers bygebragt ; of, ten 'minded ,,hy,
zoelit ze tot zyn voordeel over te brengent,en toora voor*
al aare, de ongegrondheid van het gevoelen,ipat 'er,
Anifterhoofde der ftinkende gragten , meer Meifchen
dam zouden fterven clan in andere Steden, Ik behoe,
ye u , waarde Vriend , niet te zeggen, dat de beide fchrandere Schryvers zig, in hunne volgende Brieven. ,,nun of
sneer van den that des gefchils verwyderen, en met bybewyzeu optiouden , die eigentlyk geene onmiddelyke betrekking op htin gefchil hebben. Gy weet, en zult dit
meermaalen opgemerkt hebben , dat dit altoos het gevolg
van Geleerde twisten is, — Dan, gelyk ik u reeds in
den beginne gezegd hebbe, ik zal my over dit alles niet
uitlaaten ; maar, zonder verderen omfiag van woorden
u myne gedagten over de za k zelve zeggen.
Alle Schryvers, van Hippocrates of tot op Sydenham l en
van deezen tot op eenen Stoll, flemmtn eenpaarig toe, dat
een dampkring, met rottende uitvloeifels bezwangerd, voor
onze gezondheid nadeelig is; en men motst ook den aart
en gefteldheid van zodanig een bezwangerden dampkring,
als mede deszelfs uitwerking op onze gefteldheid, weinig
of geheel niet kennen , indien men de phyfique redenen
daarvan verre Wilde zoeken, Dan, hoe waar dit in het algemeen is, en hoe veel redenen 'er ook zyn, eene met iliakende uitvloeifels bezwangerde lugt voor ongezond te hou,
den ; zo kunnen 'er nogthans oorzaaken en byzondere oraltandigheden zyn , die zodanig eene lugtsgefteldbeid voor
onze gezondheid minder fchadelyk maaken. Men trekt
derhalve , myns bedunkens , de zaak ,te verre , indien
men, zonder op_ de bykoomende byzondere omftandigheden to letten, deeze uitwaasfeming der flifflaande wateren,
voor de voornaamfte oorzaak der Herfstziekten wil houden;
of indien men, uit de menigte der Itilftaande wateren, tot
de meetdere ongezondbeid eener plaats of dad wil befluiten.
Ten miniten, met betrekking tot Amiterciam, blykt
zee kvo,
het tegendeel dit Stuk heeft de Ijeer
aar.,
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2angetoond. Gaarne had ik gewenscht, dat zyn WelEd.
de Boomen , die langs onze gragten than , en welken
niet weinig ter verbetering der ftinkende uitwaafeming
toebrengen, medein aanmerking had genomen.
Gy merkt reeds, myn Vriend, dat, hoe zeer :ik, in
let algetneen , het gevoelen van den Heer Tpey toegethan ben, dat namentlyk de uitwaafemin gen der fliaaande
en 4inkende wateren voor onze gezondheid nadeelig zyn ;
ik kgter niet kan toeflemmen, dat zulk een bezwangerde
dampkrinu de voOrnaamfle oorzaak der Herfstziekten
zoude, weeted., : Hat men, naarmaate van deezen meerder `of minder liefmetten dampkring , de gezondheid of
ongezondheid van eene Landflreek of Stad moet beoordeelen..- En eindtlyk,dat de redenen, waarom de hoogere
Laden gezonder zyn , (indien deeze voor een
oog'nblik toegellaan Wierd,) alleen in deeze mindere uitwaafeming der flilflaande wateren te- zoeken zouden zyn,.
Dan, wanneer de Hoer Michell, dit mede ontkennende ,
zoekt te bewyzen dat deeze meergemelde uitwaafemingen onfchadelyk zyn voor de gezondheid; wanneer by de
voornaamfle oorzaak der Herfstziekten in de belette nitwaafeming flelt ; en eindelyk , wanneer by ons tragt te
beduiden , dat flinkende uitvloeifels , in den dampkrflig
verfpreid, eenen heilzaamen invloed op onze gezondheid
hebben , — dan ziet men klaar, dan zyn WelEd. te veel
aan zyne hypothele opgeofferd heeft. De onfchadelykheid
van eenen , met flinkende uitvloeifels opgehoopten, dampkring, kan nimmer, op goede gronden , beweezen worden;
veel minder derzelver gezondheid. Phlogiston moet 'er in
de lugt zyn, zal dezelve voor de adernhaaling bekwaam
weezen; en eene geheel zuivere depblogistique lugt zou,
de, zo als de Heer Michell met regt zegt, voor onze geaondheid ten niterfle gevaarlyk zyn. — Maar • volgt
daaruit, dat eene meer dan gewoonlyk met rottende , en
dus ook met phlogistique, deelen opgehoopte lugt, voor
onze gezondheid voordeelig zoude zyn?-1k ben het met
den Beer Michell volkomen eens (*), dat de belette uitwaafe;
(*) 1k ben het met den Heer Michell •cet-is , dat, voor zotnmige Ziekten Ongemakken , eene iets nicer dan natuurlvk.
met phlogiston opgehoopte lugt voordeeliger is, dan een te
7uivere dampkring. Dit laat zig met genoegzaame Waarneemingen bevestigen ; maar dit is de zaak niet, waar het hierop
aankoomt. pe Vraag is alleen maar, of (.:(!',C met ilinkende
Pd
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feming by onze Herfstziekten eene voornaame rolle fpeelt;
en dat 'er zeer veele Ziekten uit voortkoomen. Maar ik
ben aan den anderen kant niet Santoriaansch genoeg, otn,
juist alle deeze Ziekten daaruit af te leiden; zonder ook an,
dere medewerkende oorzaaken in rekening te brengen.
— Gy weet , myn Vriend , dat de dingen in de Gee
neeskunst meer dan den handvatfel . hebben; en dat niets
gemakkelyker is , dan de Ziekten alle mogelyke ongemakken) uit eene vooronderftelde oorzaak af te leiden: -en dit tnaakt, dat de onkundige, of Min geoefende , Lee.
zer, zowtyds niet weet , welke party by .kitten zal; om
dat het hem toefchynt, dat zy alle -beiden , wel redeneerell. - Dog, wanneer men de zaaken, wat dieper inziet ; wanneer men, onpartydig , de wederzydfche'lliewyzen
behoorlyk ter toetze brengt , dan ontdekt men klaar genoeg , dat heide de Heeren Schryvers het Stuk wit te
verre trekken: dat zy beiden gedeeltelyk in hunne zaak
gelvk hebben, en dat hun misflag, indien ik my , behoudens alle hoogachtmg , dus mope mtdrukken , hierin . beflaat , dat zy hunne ftellingen te algemeen gemaakt hebben. Het is ook niet wel mogelyk, ( of bet zoude 'er
bedroefd (legt met de Geneeskunst uitzien ,) dat twee zo
kundige Mannen , van welkers geleerden arbeid wy reeds
veele vruchten fmaaken , in wezentlyke zaaken , de
Geneeskunst betreffende, zouden kunnen verfebillen. Myns
bedunkens valt het niet zeer moulyk , de gevoelens deezer twee kundige Geneesheeren overeen te brengen. Een
Hatt de uitwaafeming . van . ffilitaande en flinkende wateren
bezwangerde dampkring Is 1. op •zig zelven befchouwd ,
nadeelig voor onze gezondheld; en kan , in zommige gevallen , als eene medewerkende oorzaak , tot het voortbrengen , en tot het verfltmmeren , der Herfstziekten , aangernerkt worden. Ondertusfchen kan ,. door tusfchenkoomende omffandigheden, deeze gefteldhetd des dampkrings onfchadelyk worden : ja, zelfs zyn 'er byzondere geitellen , en
byzondere ongemakken , in welken deeze dampkring eerder voordeelig dan nadeelig zyn loan. Op deeze
wyze laat zig , mynes oordeels , het gantIche gelchil vereffenen: en. ik geloove , dat de Heer Michell voornamentlyk op het oog gehad heeft , om op deeze wyze de {telling van den Heer Ypey te bepaalen.
Zie daar , myn
Vriend , myne gedagten omtrent dit Stuk :
heb ik
bet doelwit uwer Vraage getroffen , bet zal my zeer aangeuitwaaleiung opgevulde lugt onrchadelyk, ja heilzaam, in de
b3vcrigeneenide l-lerfstziekten zy?
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genaam zyn. Dit alleen moet ik 'er nog byvoegen , dat
het te wenfchen ware, dat alle verfchillend denkende Geleeiden het voorbeeld deezer beide kundige Schryvers
mogten voegen; met hunne verfchillende gevoelens op cent zo edelmoedige, en met het character eenes waaren
Geleerden , zo volmaakt overeenitemmende wyze, voor te
draagep.

3RIEF AAN DEN HEER DE LA LANDE , OVER HET
PAA$CHFEEST EN DE MAAN VAN MAART (*).

MYN

HWER!

vent van een enkele jota tegen te fpreeken
I1vanbendenzeergeleerden
Brief, door in het ;journal de 'Pa11

ris geplaatst : veroorlof my alleen 'er een of twee aanmerk'ingen nevens te voegen.
Iet gefchil aver de benaaming der Maanen is, gelyk
UE. zeer wel aanmerkt, een enkel Woordgefchil. Het
oude gebruik der Almanakken was ook zeer algemeen ,
den naam van de Maan van Maart aan de Paaschmaan
te geeven : van hier tent men het Boeren rympje : Paques tantot haut tant6t bar ; toujours en pleine lune de Mas.
Deeze Franfche grondregel is zo goed als een Latynfche
door u bygebragt , in quo completur menfi lunatio detur.
1k Item toe dat het zeer belachlyk zyn zou, in dit jaar,
den naam van Maan van Maart te geeven aan een Maanefchyn die in April begint en eerst in May eindigt:
maar is het
' natuurlyker den naam van Maan van May toe
te voegen aan een Maanefclryn , die den Jaatfien dag in
May en de negen- en twintig andere in April heeft? 'De
Chineezen geeven geen andere naamen aan hunne Maanmaanden dan die van de ter/ e Maan, de tweede Maan, enz.
Zy voegen 'er de tusfchenvallende 'Maanen in als de zaak
het eischt. Deeze wyze van doen zou my zeer behaagen:
als dan zou niets beletten den naam van eerfte Maan te
geeven aan de Paaschmaan: deeze is zeker dezelfde als de
Maan Nifan, de eerfle van den Kerklyken Almanak der
Jooden.
Gy merkt te regt op , dat de Kerklyke Nieuwe Maanen
bykans altoos van de Nieuwe Maanen der Starrekunde verichil
358, enz,
(*) Zie boven,
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Dit verfchil ontflaat voor eerst uit de Oneffenheden in den Maansloop; ik item het toe. •
Ten
e a nderen voegt UEd..daar nevens , nit eene vertraaging, welke
then, met voordagt , gebragt heeft in den Kerklyken
enz. Deeze vertraaging e met voordagt daar -in
gebragt, fchynt my zo vast niet to gaan; zie ten minften
hoe ik het zou uitleggen.
De Verbeteraars van den Almanak zyn, op de eenvoudigfte wyze, te werk gegaan ; zy hebben begreepen , dat
zy de eenvoudigfte regels volgende , bet . Maanjaar van
354 dagen niet konden doen zamenammeti met bet Zonnejaar ; het Maanjaar was 354 dagen ,-8 wren; 48 min. ,
en 36 fec. Zy hebben vastgefteld dat ellevierde Maanjaar
355 dagen zou weezen; eri dat de Maanen, welke men 'er
zeventnaalen by voegt, in 19 jaaren aftoos van 3o dagen
zouden weezen, uitgenornen de zevende op 29 dagen geDeeze fchikkingen behoorden tot den ouden Almanak en waren onvoldoende : in het tydsverloop van een
weinig meet dan Soo jaaren , vertraagden de Kerklyke Nieuwe Maanen den dag by de weezenlyke Nieuwe Maanen.
Orn de dwaaling dier ophoopinge voor te komen , hebben
de Verbeteraars vastgefteld , dat het Maanjaar alle 3oct
jaaren dag zou verminderd worden. - Zy hebben
daarenboven mgevoerd , de tydperken dier Vereffeningen,
op eene wyze dat de Kerklyke Nieuwe Maarten nook de
weezenlyke Nieuwe Maanen vooruitliepen , vreezende dat
het Paaschfeest der Cliristenen anderzins met dat der Yoo.
den op deuzelfden tyd zou
Men heeft zointyds een of zelfs twee dagen van Vertraaging : maar deeze Vertraaging verdwynt door middel
der Vereffeningen. De Kerklyke Nieuwe Maan viel dit
iaar op den 4den April;'t was reeds den filen ten 9 nuren.
avonds Nieuwe Maan geweest ; en de Hof-Almanat
repent dien dag voor den eerften der Maane:dezelve heeft
p is. Van den eerften dag do Maane , gelyk alle andere
dagen uit vier- en twintig uuren befdaande , behoorden alken Brie tturen tot den tan April; is 't dan niet veel natuurlyker den 2den April voor den eerften dag der Maane
te houden ? Ik deal: zelfs dat alle goede Rekenaars , „
doorgaande „ voor den eerflen dag der Maane geteld heb,
ben , den eerften Burgerlyken Dag geheel in die Maand
begreepen. flit gefleld zynde , is 'er alleen eene vertraa,
ging van twee dagen, van den eerften der Kerklyke
Maane tot den eerften der Starrekundige: en dit moet zo
zyn,
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zyn. Een dag van dwaaling komt 'er in 300 jaaren : Ivy
zyn naby dit tydftip s te weeten in het 283 jaar: de dwaalin tal herfteld worden in het jaar 1800. Een andere
dag van dwaaling is 'er in 19 jaaren. : wy zyn thans
het 17de en zal denzelven vereffenen in 't jaar 1785 ; en
dat op nieuw doen in 1804, wanneer,, in 't jaar 1805, en
zelfs in 't groottle gedeelte der Negentiende Eeuwe , de
Kerklyke :en Starrekundige Maanen veel beter met elkander zullen overeenftemmen , dan zy, zints eenige jaaren ,
gedaan hebben. 1k wensch , dat UEd. 'er lang getuigen
van moogt weezen.
1k ben
ASTROPHILOS.

Senepolis 4
den 2den dag der lade Maane.
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A. L. M. et Philof.
Dolt. aau de Welgeboore VrouWe, Mevrouwe N. G. M.
geboren OP TEN N. . . . VAN W
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OVER HET ONWZeRSVUOR , DOOR DEN AFLEIDER.
DES KLOKKENTORENS TE DOESEORGH CELUKKIG AFGELEID (4').

Ueb ik onlangs de eer gehad UWGb. door tnenigvuldige en overtuigende proefneemingen , zoo wel met de
Natuurlyke , als door kunstbewerking opgewekte Eleetricitelt , te doen zien , welk het vermogen zy der Metaalen
Blixem-afleideren , en in hoe verre men daarop , als de eenige en beste middelen , om ons en onze gebouwen , tegen
de fchadelyke uitwerkzelen der Onwederen, te befchermen,
grondig vertrouwen mag : zo geniet ik thans het vergenoe(*) Men heeft ons verzogt deezen Brief te plaatzen; en wy
doen het te gereeder,, om dat dezelve daadlyk dient, ter bevestiginge van het nut der afleiders tegen het onweersvuur ;
't welk , nevens verfeheiden andere reeds bekende proeven,
medewerken kan , ter uitrooijinge V2n °t vooroordeel tegen
dezelven , en ter aanpryzinge van derzelver gebruik. Men
zie, under veele andere Schriften deswegens , byzonder de
Verhandeling van den Heer van Marum over dit onderwerp,
in de Verhandelingen van het Bataafich Genootichap te Rotterdam, VI Deei waarvan we gewag gemaakt hebben , in deeze
onze Aig. Vad. Lmeroef. IVde D. W. a I t.
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noegen UWGb. eene daadlyke proefondervinding der goede dienften, welken de onlangs geplaatfte afleidet, aan den
toren van de groote Martini Kerk der Stad Doesborgh
aan den Ysfel, toegebragt heeft, kortelyk mede te deelen,
Op Woensdag, den 28 May voorleden , ontflond 'er ,
tusfchen 6 en 7 uuren des avonds ,op gemelde plaats, een
allerhevigst Onweder , het welk met eenen Zuid-Oosten
wind fpoedig kwam opzetten, en ,..na twee harde donderflagen gegeeven te hebben , tcrftond eenen blixemftraal ,
verzeld van eenen onmiddelyk daarop volgenden geweldigen eensklapfchen donderflag , op het. kruis ,des gewapenden torens uitfchoot ; ftellende hetzelve \toot een _oogenblik , als 't ware , geheel in vuur ; dog welk vuur terflond
ook wederom verdween : aangezien de blixetn onverhinderd
langs den afleider tot de aarde werdt -overgevoerd.
Dit verfchynzel is van veelen even op gelyke wyze waargenomen ; en in de daad geen wonder, Mevrouw I vermits , na bet plaatzen van den afleides, dit onweder juist
het eerfle was, dat men de Stad zag naderen. Terftonct
op dezen blixemEtraal , welke, door het vermogen des afleiders, zonder bet gebouw de minfte fchade toe te brengelukkig in den fchoot der aarde was °vergegen,,
voerd , viel 'er een geweldige flagregen; zynde meerendeels
het gevolg op harde donderfiagen; dewyl de waterdeelen
der wolken , door het verlies der elearieke vloeiflof, ruder
aan elkaiideren gebragt worden, en druppen vormen , te
zwaar , om door de lucht te kunnen onderfteund en bpgehouden worden.
Morten tyd, na dat dit onweersfchoer was overgetrokken ,
kwam 'er een tweede op; een weinig meer zuidelyk dan het
voorige , wederom verzeld met zwaare donderflagen en een
flortregen. Dog dit hadt geene andere byzonderheden in
zich, dan alleen de geweldige en buitengewooue fnelheid,
met welke hetzelve kwam aannaderen , en voorts de Stad
overdreef.
Eindelyk kwam 'er nog in den morgenftond een derde
tiondervlaag opzetten ; waar by zich een flag deedt hooren ,
die alle de voorgaande in geweld overtrof, maar echter van
geene fchadelyke gevolgen geweest is.
Des avonds omtrent tien uuren zag men nog een fielder
waaijertje, op het eene fpits des afleiders , ten blyke, dat
ous werktuig in dit geval aan beide de oogmerken volkomen beantwoord heeft; dewyl de nedervallende blixemtisaal
niet
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;diet alleen hehoorlyk is afgeleid, maar ook de flof des onweérs te gelyk in ftilte tot de aarde overgevoerd.
En deze is dan ook waarfchynlyk de reden , waarom
de twee andere onweersfchoeren , zonder de mine fchade
toe tel3rengen, de Stad en Toren zoo fpoedig zyn overgetogen ; a1s wordende de kragt der eleftrieke aantrekking,
tusfcben de wolken en de aardfche voorwerpen, door de
werking der fpitzen niet weinig verminderd.
Den anderen dag heeft men op voorzichtige last der
Overigheid. dier Stad, den gantfchen
'
toeftel naauwkeurig
onderzogt ; dog niets daaraan gebrekkigs of ontfteld kunnen
opfpooten; zynde afleider en zelvs de fpitzen geheel en
al onbefchadigd gebleeven; zonder dat men Peenig blyk van
den overgang des blixems tot de aarde heeft kunnen waarneemen.
Hoe veel deze gelnkkige gebeurtenis heeft toegebragt, ter
gerustftelling yan •viele onkundige, en, uit dien hoofde,
angstvallige In*oneren , die het aanweezen des afleiders te
vooren als gevaarlyk , ja zelfs als fchadelyk , aanmerkten ,
en zich bloohartig . inbeeldden , dat , door denzelven , de
onwe6rsvlagen op onbegryplyke verre afflanden tot de Stad
zouden worden uitgelokt, kan UWGb. zeer gemaklyk opInaaken. Men ziet derhalven op nieuw, dat de gelukkige
ondervinding van meer kragt is ter'verbanning van vooroorlen , dan de allerkragtigfte proeven en nadruklykfte bewysredenen die de Natuurkundigen, , reeds zedert den tyd
van nu 'byna 40 jaaren, zoo onvermoeid en menigvuldig
hebben voorgedraagen. — Misfchien zullen dan deze en
sneer andere ondervindingen het plaatzen van affeideren ,
nog voor bet einde dezer i8de Eeuw, in ons Nethiand
algemeen maaken.
1k had wel gewenscht UWGb. naauwkeuriger berichten
van deze gebeurtenis te kunnen mededeelen , dan vermits
ik zelvs daar by niet aanwezig ben geweest, en geene nitvoeriger tyding bekomes heb , vind ik my voor het tegenwoordige daar toe geheel buiten. flaat gefteld.
1k heb de eer te zyn , enz.
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BRIEF OVER EENE ARTIFIC1EELE HAND

BRIEF
VAN
P.

C A M P E R,

aan de Heeren Schryvers van de Alg. Vaderl. I:etteroth
MINE HEEREN!

A Is UE. in het 1Vde Dee! bladz. 574 van de Algemeene
"Vaderlandfche Letteroefeningen een Uittrekzel gaven van
myne NatuurIundige Verhandeling , over den Orang-Ow,
tang, enz. hebben UE. uit het Aanhangzel-over de hand ,
door den beroemden Heere ALLAMAND, by het XV Deel
der Amilerdamfche uitgaave van de Natutfltundise Werken
van den Graave DE nUFFON gevoegd,:kunnen zien , dat ik
uit Ontleedkundige gronden , en uit de vergelyking van die
gedrogtelyke hand met die van Aapen, vry duidelyk , jaa
ontegenzeggelyk , bladz. Ot , bewees; dat die hand meerendeels valsch; en door konst gemaakt wash Ten anderen ,
bladz. Iot , dat alle de fchoonfchynende befluiten uit deeze
bedriegelyke hand , door den Heere ALLAMAND met zoo
veel oph,ef gehaald, om ons te doen gelooven, als of 'er
Ivaarlyk Orangs gevonden ivierden van meer dan zes voeten ,
enz. geheel ongegrond en verwerpelyk waren. En eindelyk bladz. ion, en 103; dat de Heer VINE( alleen, dit zoo
gewigtig !Ink voof de Natnurlyke Historie, door die hand
re weeken en los te maaken, konde beflisfen.
De Hoog Gel. Heer ALLAMAND aan wien ik een
emplaar van myne Natuurk. Verhand. gezonden hadde,
deedt my den 8ften O&ob. 1782. de eere door een Brief
van dankzegging deswegens , dit volgende , (door my zo
naa mogelyk overgezet ,) te melden.
„ Ik heb, — in het byzonder,, het efehilftuk over de
Mind geleezen. Uwe Ontleedkundige Aanmerkingen
fchynen
my toe zeer net te zyn: en ik hoope welhaast
51
gelegenheid te hebben , om in de daad te weeten , hoe
•„ het 'er mede gelegen is ? Indien ik my bedroogen
Of hebbe , zal ik geene de minfte zwaarigheid maaken ,
„ om myn gezegde te rug te trekken. Evenwel heb ik ,
„ met dat al , zeer fterke redenen om te gelooven ,
„ gy u bedroogen hebt, met haar voor den poot van een
„ beer te houden."
De liar ALLANAND verkiest onderwylen te verzwygen ,
al
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al log te voren , wegens de valschheid van die hand ,
door den Hoog Gel. Heere V1NK zelven , onderrigt te
zyn geweest. De Hoog Gel. Deere VINK immers fchreef
my den glen September 1782: Reeds voor eenige maanden

de weeking aan een der vingers in het werk gefteld , en
(=trent deezen het a,rtificieele ontdekt te hebben, enz. met
deeze zaakelyke 40e:zing! 1k hebbe dit ook aan Prop.
ALLAMAND , eenige wee-ken geledcn, hier door pasfeerende ,
gecommuniceerd, enz.
De Heer ALLAMAND hadt derhalven reeds drie maan,
den, of daar omtrent te voren , zeer zeker geweeten
dat de onderzogte vinger , ten weinigfien , door konst
gemaakt was, en behoefde dus eigentlyk geen nader on.
derzoek.
Zyne Hong vindt vervolgens goed deezen zonderlingen uitweg to neemen , met my , voor te louden
Dat ik my voorzeker bedroogen hadele , door die hand
voor den POot van een Beer aan te zien ! Men leeze
flechts de xi 1.` van de loz. biadz. myner Verhandeling,
en men zal , duidelyk , bevinden ; dat ik de door bedrog
gemaakte hand gehouden hebbe vow' den poot van een
Wild-dier , en wel zeer waarfchynelyk van ten Beer.
iehalven dat, meene ik den Leezer duidelyk to bebben
onderrigt, dat myne bewyzen Hypothetisch waren omtrent
het Dier,, daar die poot gedeeltelyk, Van genomen fcheen:
maar bier in ftellzg , en beflisfende door my gehouden
wierden , Dat die poot niet was van. een aap , of eenig'
aapfoort; en derhalven van gon Orang, blaclz, 96. S, 4.
Hoe zeer my de brief, in Sept. 1782, door. den, Heere
VINK gefchreeven , aangenaam was, verlangde ik, nu , to
nicer, de geheele hand onderiogt to zien ; dog to
vergeefsch ! waarom ik den 26 Jan. deezes pars den
Beer VINK daartoe met naadruk aanzettede; met dien goeden en gelukkigen uitllag , dat ik reeds door een brief
van den 5 February if8s .? bet geimegen hadde to vet:.
ftaan , lace zyn WEd. dien poot nu geheel ontleed , en
het Ledrog ontdekt hadde! Eu wel zoo. „ Dat de gehee„ le hand , (deeze zyn zyn Eds. woorden ,) met cone
harstachtige Ito-fee, even als men in' de mummien outwas
•
s gefatzoeneerd dat daarover een robbevel
„ was getrokken, en zommige deelen met papier waren
„ gelyk gemaakt : en dat daarover getrokken was de
„ ruige hand van een of ander Dier , met lym aan el„ hander gekleefd.
Dan , dat men op die harstachtige
Ee
Pro s.
V. DEEL. MENC.;liL'.V.
().
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,9 ftoffe met lym vastgemaakt hadde, een beenachtigpoig„ net , dat is, carpus , en metacarpus , uit een der ledemaaten van een Dicr genoomen. Dat alles met drag51
den was te zamen gebonden. Eindelyk , dat de Da„ gels door draaden op het pout gefixeerd, en in de
„ Balfinnieke itolfe, waar nit de vingers zoo wel , als de
„ geheele hand , beftaan , als ingeflooken , en verzekerd
waren als die 110E1 nog zagt was , enz.”
35
lk verheuge my thans aan alle, die 'er belang in ftellen, getoond te hebben , dat die zoo hoog opgevyzelde
poot niet alleen door konst gemaakt , en vercierd is ,
maar , dat de waarheid van myne bewysredenen , door
het uauwkeurig onderzoek van den Hoog Gel. Heere
VINK ten eenemaal bevestigd is geworden : en , derhalven ,
dat alle de redeneeringen, verzekeringen , en onvoorzigtige uitdaagingen tot andere Academien, over dit zigtbaat
bedrog door den Heere ALLAMAND gedaan, nu geheel
vervallen zyn
De Heer ALLAMAND behoeftmyns oordeels , zyne
dwaalingen , nog zyne losgegronde gisfingen , thans niet
te rug te roepen : het blykt immers tegenwoordig zonneklaar,, niet alleen uit myne bewyzen, maar uit het voiledig onderzoek van die berugte hand , door den Hurt!
VINK met zoo veel yver gedaan, en my zoo edelmoedig
medegedeeld : Dat de Heer ALLAMAND zig door eene
fchynbaare overeevkoomst heeft laaten inneemen, en verleiden. En dat zyne grootfte faal beftaan heeft in te groote
voorbaarigheid , en zig te .hebben willen bemoeijen met
eene weetenfchap , waartan zyn Ed. geene genoegzaame
kennis konde hebben ; en overzulks , even gelyk alle de
hedendaagfche Naamrol-Schryvers , noodzaakelyk moest
dwaalen. Dit voorbeeld zal ook andere overtuigend leerendat de Ontleed-konst eenige en de ftandvaste
gronliflag altoos zyn , en blyven zal, van de wezenlyke
Natuurlyke Historic der Dieren,
Klein Lankum
den 3o Juny, 1783.
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NATUURLYKE HISTORIE DER ZWALUWEN IN ' T ALGEINIEE'N.
(VOlge DS

den Heer DE MONTBEILLARD Medelchryver vnn
den Heer DE BUFFON.)

Zwaluw draagt in 't Hebreeuwsch den imam van
Hagur ; beet in 't Grieksch , XfAa'av , in 't Latyn ,
Hirul2do ; ih 't Italiaansch , Rundino ; in 't Spaansch ,
Golondrina ; in 't Fransch , Hirondelle ; in 't Engelsch,
Swallow ; In 't Hoogduitsch, Schawalbe; in 't Poolsch ,
yaskotka.
In de Natuurlyke Historic der Geitenmelkeren of Opflokkeren (*) hebben ivy waargenomen , dat zy, om zo to
fpreeken , niets anders zyn 'Clan Nagt-Zwaluwen , en weezenlyk van de egte Zwaluwen niet verfchilden , dan door
de zeer groote aandoenlykheid hunner Oogen, die ze tot
Nagtvogels maakte , en door den invloed , waken dit
hoofdgebrek hadt op hun maakzel, geaardheid en leevenswyze. In de claad , de Zwaluwen hebben veel trekken
van overeenkomst , gelyk ik reeds aanmerkte , met de opitoktzers ; alien hebben zy een kleinen Bek en een wyde
Keel ; alien korte Pooten en lange Vleugelen; alleen leeyen zy van Infeeten, die zy vliegende vangen; dock de
Zwaluwen hebben de baardjes om den Bek niet, noch den
nagel van den middelvinger getand : hun Staart heeft twee
pennen rneer , en is , in de meeste foorten, gevorkt; ik
zeg in de meeste foorten, dewyl 'er Zwaluwen zyn met
een vierkanten Staart, by voorbeeld, die van Martinique ;
en ik kan naauwlyks begrypen, hoe een Vogelbefchryver
van naam, den Gevorkten Staart gefteld hebbende tot het
kenmerktekenend onderfcheid , tusfchen de Zwaluwen en
de Opfl-kkers , in zyne Rangfchikking , deezen Vo gel met
een vierkanten Staart van Martinique , die ,volgens bdeezen
regel, tot de Opflokkers behoorde, tot de Zwaluwen heeft
kunnen breugen. \Vat hies van zyn moge, my voornaamlyk houdende aan •de in 't oogloopendfle verfchillendheden
tusfchen deeze twee Vogelgeflachten , merle ik,
Voor eerst , in 't algemeen, :tan, dat de Zwaluwen veel
kleinder zyn dan de Opflokkers: de grootfte Under de Zwalzi(") Te de Natuurlyke Historic Bier Vogelen , bier hoven,
De
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lumen is niet grooter dan de kleinfte onder de Opflokkers
en deeze is twee of driemaal kleinder dan de grootfte. .
Ten tweeden. Schoon de kleuren der Zwaluwen bykans
dezelfde zyn als die der Opflok;eren, en zich bepaalen tot
Zwart , Bruin , Orys , Wit en Ros, is .hurine Pluimadie
geheel verfchillende, niet alleen door dien deeze kleuren in
veel grooter plekken verdeeld zyn , minder door een loopen,
en zich veel, naauwkeuriger van elkandet ondedcheiden;
maar ook om dat ze verwisfelen, en zich vermenigvuldigea
door den verfchillenden weerfchyn , welke daar in beurtlings fpeelt of verdwynt, naar innate het oggpunt des aanfchouwers of het voorwerp zelve verandera
Ten derden. Hoewel beide deeze foorten van Vogelen
vliegende Infaten eeten, welke zy in ,zle VrIugt vangen ,
hebben zy ieder hunne wyze van ze te Tangen, en eene
wel zees verfchillende. De Opflokkers vliegen ze te gemoete met een opgefparden Bek, en de Infeaten, daar in vallende , vinden zich beklemd in een lymerig vogt, binnen in
den Bek: terwyl de Zwaluwen den Bek openen om de Infeeten in te happen, en dien fluiten met zo veel gewelds,
dat men het gekraak, kan hooren.
Ten' vierden. De Zwaluwen, hebben eene veel gezelliger
geaartheid dan de Opflokkers; zy vervoegen zich dikwyls4
in groote benden zamen , en fchynen zelfs , in zekere omBandigheden de pligten der zamenwooning te vervullen,
onderlinge hulp te betoonen, by voorbeeld , in het vervaardigen der nesten.
Ten vyfden. De tneeste Zwaluwen maaken de Nesten
met veel voorzorgs; en , indien eenige foorten in de gaten
van muuren , of in holen in den grond gegraaven , de Eijeren leggen , doen zy het in gevondene of gemaakte openingen, diep genoeg om de Jongen in veiligheid te itellen ;
zy brengen 'er alles in wat dienen kan om ze zagt s warm
en gemaklyk , te doen leggen.
Ten zesden. De Vlugt der Zwaluwen verfchiit in twee
voornaame opzi gten van de Vhigt der Opflokkeren: dezelve
gnat niet gepaard met dat gefnor van t welk wy gefprooken hebben in de Natuurlyke Historic diens Vogels, en
dit ontflaat daar nit, dat de Zwaluw niet met een opengefparderi Bek vliegt. Ten anderen is de Vlugt der Zvaluiven , fchoon zy niet veel Langer of fterker Vleugels fcynen te hebben, en by gevolge niet veel bekwaamer tot de
vliegende beweeging zyn , veel flouter , viugger en Langer;
zy bezitten een veel beter gezigt, en dit geeft bun een
groet
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groot voordeel om al de kragt der vleu g elen te gebrniken.
Viiegen is de natuurlyke, ik had bykaus gelchreeven de
Doodzaaklyke , that der Zwalawen zy men vliegende ,
zy drinken vliegende, zy baaden zich vliegende, en geeven zomtyds de Jongen vliegende eeten. ''Zyn voortgang
is misfchien min fuel dan die van een Valk, doch net
gaat veel gemaklyker , veel vryer toe : deeze fchict met
kragt voort geene zweeft met geniak in de lugt De
Zwaluw weet dat de lugt haar element is, zy doorvliegt
idezelve in alle afineetingen, in allerlei rigtingen, en het
genoegen 't welk zy daar in vindt, blykt nit het zagt
vrolyk geluid onder het viiegen: nu eens maakt zy jagt
op de in de Int tuimelende Infeaten , en volgt, met eel/
biligzaame vaardigheid, derzelver fchuinfchen en kronkeligen weg; dan eens verlaat ze dien, om een ander na te
zetten , en fnapt intusfchen een derde op: nu eens fcheert
zy zagtkens over de oppervlakte der aarde of des waters,
om Infe6ten te bemagtigen , door den regen , of om de
frisheid, derwaards gelokt; dan eens outfnapt zy zelve aan
de hevige vervolgiug eens Roofvogels , door de Ichielyke
wending in haare beweegingen: altoos meester van haare
vlugt in derzelver grootfte. fnelheid , verandert zy idle oogenblikken van koers. Zy fchynen in de lugt een doolhof te berchryven , welks paden elkander kruisfen ; zy
vluiften, zy naderen, zy zwerven door cell, zy ryzen,
zybd a ale n , zy verciwynen, zy vertoonen zich weder ,
om op duizenderlei wyzen, door elkander te zweeven ;
een plan van vliegen vormende , al te zamengelleld , om
door tekening aan 't oog voorgefteld te worden , en
't geen door. woordfchildering nauwlyks kau verbeekt
-tvord en.
Ten zevenden.
De Zwaluwen fchynen tot bet eerie
Werelddeet zo wel als tot het andere te beboorenen
de foorten zyn , bykans,
gelyk petal, in de OuLie elm
de Nieuwe wereld verlpreic!. De onze worden gevonden
ill Noorwegen en
(*), op de Kusten van Egypten en Gaina , en aan de Kaap der Goede Hoope
Welk Laud zou ongenaakbaar weezen voor Vogelen , die
zo meesterlyk en zoo gemaklyk vliegen ; doch het is
zelcizaam dat zy eel]:jaar in dezelfde 1.,ugtflreek
zich,
(*) KEMPFER , TOM. I. p. 208..
r,t) Voyage de VILLAUT , p. 270. Kum, Voyage au Cap d;
Benne Ecperanc 3, TOM, 1. p. 15 i.
Ee 3
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zich ophouden : de onze blyven ons alleen by‘ in het
fchoonfte jaargetyde : zy beginnen zich te vertoonen by
den Voorjaars nagtevening , en vertrekken eenigen tyd
naa de Herfst uagtevening. ARISTOTELES, die in Grie.
kenland fchreef, en PLINIUS, die in Italie hem uitfchreef,
zeggen, dat de Zwaluwen den Winter gaan doorbrengen
onder zagte Lugthreeken , wanneer deeze niet te verre
itfgelegen zyn ; maar dat zy, op een grooten afftand van.
gemaatigde Gewesten zich bevindende,den Winter in 't
land haarer geboorte doorbrengen , en alleen ire voorzorge
gebruiken om zich te verfchuilen in de' ganfliist liggende
fpleeten van 't gebergte. ARISTOTELES vekegt 'er by, dat
men 'er veele gevonden heeft, die zich dus verborgen ,
en geen pluim meer op het lichaam hadden (*). Dit gevoelen , rustende op het gezag van Mannen van naam,
en gegrond op daadelyke waarneeming, was een Volksgevoelen geworden , in zo verre dat de Dichters 'er gelykenisfen van ontleenden (t); eenige hedendaagfche Waarneemingen fchynen het te bevestigen (5); en indien men
zich daar aan gehouden hadt, was het alleen noodig ge.
weest het te bepaalen om het tot het waare te brengen
doch een Bisfchop van Upfal , OLAUS MAGNUS , en eer
Jefuit , KIRCHERUS zich verlaatende op 't geen ARISTG,
TELES reeds te algemeen gezegd hadt, hebben voorge.
wend , dat, in de Noor4fche Gewesten , de Visfchers dik.
wyls in hunne netten , met den Visch , eene menigte
Zwaluwen ophaalen , die zich aan elkander gehegt hebben
hek aan bek , poot aan poot , vleugel aan vleugel ; dat
deeze Vogels , in kachelkamers gebragt, fchielyk leevend
worden , maar kort daar op fterven (; en dat zy alleen
he;
(*) ARISTOT. Hist. Adana. Lib. VIII. Cap. 12 et
Hist. Nat. Lib. X. Cap. 24.

16. PLIN,

(t) Vel quails gelidis , plums labente , pruinis
Arboris immoritur trunco brumalis hirundo.
CLAUDIA

NUS.

(5) ALBERT, AUGUSTYN NYPHUS , GASPARD unnEmx , en eenige anderen, hebben verzekerd, dat men, in Duitschland , dikwvis, de Zwaluwen 's winters flaapende vindt , in hone boomen , en zelfs in haare nesten , 't geen niet geheel onmogelyk is.
(*) l'Histoire des Nations Septentrionales. Een Work, zonder
cot.
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het leeven behouden , die , naa hare ontwaaking, ten
rechten tyde, den invloed voelen van het ichoone Jaargetyde , allengskens bekomen , trapswyze de diepte verlaaten , boven op 't water komen , en, eindelyk, door de
Natuur zelve, in haar eigen element wedergebragt worden.
Dit geval, of liever die vertelling, heeft men herhaald ,
opgecierd, en met min of weer zeldzaame otnflandigheden
bekleed : en , als ontbrak 'er nog genoeg van 't wonderbaare aan , heeft men 'er by gevoegd , dat de Zwaluwen, met
het naderen van den Hertst , zich, by menigte , in de putten en regenwatersbakken iNerpen (*).
Ik wil stet onveinzen , dat een groot aantal Schryvers en
andere Perioonen , die zich door hun charaeter en rang aanpryzen, dit verfchynzel geloofd hebben. De Ridder LINisIBUS zelve heeft kunnen goedvinden , het zegel zyner toeftemminge 'er op te zetten ; alleen bepaalt by het tot de
Schoorfteen Zwaluw en de Venfter Zwaluw , terwyl het veel
eigener van den Oever Zwaluw zou molten gezegd worVan den anderen kant is het getal der *Naden.
tuurkundigen , die 'er niet in gelooven , geenzins verwerpelyk (t); en indien het 'er op aankwam , om by optelling
of te gaan , zouden de Ontkenners de Bevestigers wel
kunnen opweegen ; dan de eerstgemelden zullen , wanneer
men de bewyzen weegt en niet telt , het myns bedunkens
1k erken , het is zomtyds onvoorzigverre winnen.
tig te willen oordcelen , over een byzonder geval, volgens
't geen wy de Algemeene Wetten der Natuure noemen: daar
die
oorde©l geichreeven , waar in de Schryver zich meer toelegt
om wonderbaarheden op een te hoopen , dan waarheden te boeken. Voorts fehryft de Abt PREVOT deeze fehoone ontdekking van het verfehuilen der Zwaluwen toe aan eencn anderen 13isfehop , den Schryver van het leeven des Cardinaals
CONIMENDON ;• (Zie I'llist. Gen. des Voyages, Torn. XV. p.
doeh dit Leeven van COMMENDON heeft het licht niet
kunnen zien, dan na den dood diens Cardinaals, voorgevanen
in den Jaare 1584, terwyl de Gefchiedenis der Noordjthe
ken van OLAUS, to Rome , in 't jaar 1555, uitkwam.
(1 P. ANT. TOLLENTRIS l'Ornithologie de Ahdrovande, Tom.
H. p. 665.
(f) MARSIGLI , RAY, WILLIJGHBY , CATESBY , COLLINSON , WAGCZR , EDWARDS , REAUM1JR 9_ ADANSON, FRISCH., TESDORF, LOT.
'FINGER , VALLISNERI ,
S chryvers van L'Ornithologie

enize enz.
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die Wetten niets anders zynde dan repels, opgernaalt nit
gebeurtenisfen, deezen naau niet verdienen , dart wanneer
zy met alle gebeurtenisfen overeenflemmen : doch 'er ha-,
pert zeer veel aan, dat ik het verblyf der Zwaluwen order
bet water voor een weezenlyk geval hou. .Zie hies myne
redenen daar tegen.
Het meerendeel der geenen die dit vermeende geval (*)
bevestigen, met naame HEVELIUS en SeINEFFER , door de
Koninglyke Societeit te Londen gelast, om de waarheid van
't zelve te onderzoeken , brengen niets by . dam los hooren
zeggen (1); zy fpreeken alleen volgens eene veraagte over,
levering, waar toe het verbaal van CLAUS aanleiding kan
gegeeven hebben, of zints den tyd diens Schryvers
pen heeft, en de eenige grondilag was van zyn gevoelen.
De zodanigen zelfs , die zeggen, het gezien te hebben, als
ETIKULLER VALERIUS en eenige anderen
herhaalen
leen de woorden van CLAUS, zonder hunne eigene waarneeming te vergezellen met eenige dier uitvoerige aanmer,
kingen', welke waarfchynlykheid aan 't verhaal hyzetten.
In*) SEED:211'1"ER , HEVELIUS ALDROVANDUS, NEANDEE en BEETIUS de refurre&ione , SCHWENKFELD, RZACZYNSKt, DERHANI
KLEIN , REGNARD , ELLIS , LINNIEUS enz ; men ZOU deeze

naamlyst nog zeer veel kunnen verbreeden: dan bier verwekt
het getal der Voothanderen een vooroordeel tegen het gevoelen , 't welk zy verdeedigen , wanneer men zich te binneu
brengt, dat men, van zo vee/e Waarneemeren , Been een eene enkele waarneeming bybrengt , die uitgewerkt en egt is, en
over zulks geloof verdient.
(t) Zie TransaFtions Philofophiques, No. to. en oordeelt of
men grond gehad heeft, om te zeggen, dat de Koninglyke
Societeit dit geval voor echt erkend hebbe, gelyk gedaan is
door de yournalisten van Trevoux ,l' Abbe ?LOGE , en eenige anderen.
(5) CHAMRERS brengt Dr. COLAS by, die zegt , dat by zestien
Zwatuweli uit het Meir Sameroth, en dertig uit den grooten
Poe!, in Rofineilen, en twee andere te Srbiodciten heeft zien haalen by voegt 'er by, dat ze , op 't oogenblik dat zy uit het
water kwamen,nat en zwak waren ; en hoe by opgemerkt heeft,
dat , in de daad, deeze Vogels doorgaans zeer zwak 'zyn , ais
zy eerst voor den dag komen: doch dit Ilrydt met de dagelyk,
fche Ondervinding : daarenboven meldt Dr. COLAS , noch de
foort van Zwaluwen, door hem gezien , noch de clam der
waarneeming, noch de otatandigheden enz.
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Indien ;het waarheid was , dat alle de Zwaluwen , van
eene bewoonde Landitreeke , zich jaarlyks geregeld , in de
maand October, in 't water begaven , en 's jaarlyks in de
maand April 'cr weder uit kwamen , zou men veelvuldige gelegenheden gehad hebben om zulks waar te neemen , 't zy op
den tyd haares ingangs in een ander element, 't zy op 't
nog aangelegener tydllip haars nitgangs , 't zy geduurende
het lang verblyf onder het water. Het zouden noodwendig zeer bekende gevallen zyn; gezien en herzien door
een groot, aantal perfoonen van allerlei foort, Visfehers ,
Jaagers, Landlieden , Reizigers , Matroozen, enz. en waar awl
men niet kon twyfelen. Men twyfelt niet,of de Marmotten,
Relmuizen en Egels 's winters in hunne 'holen 1111 leggen.;
men twyfelt niet of de T7ledermuizen dat ongunflig jaarfaizoen , in dien zelfden that van bezefloosheid , doorbrengen , gehegt aan het verwelfzel der onderaardfche holen,
4n met de vlerken als met een mantel omwonden; maar men
twyfelt of de Zwaluwen, zes maanden, leeven , zonder adern
haalen , of dat zy zes maanden fang' onder het water ademen : men twyfelt bier ann niet alleen , om dat de zaak
wonderbaar klinkt; maar om dat 'er geen an enkele waarneeming is, waare of vallehe , wegens bet hervoortkomen
der Zwaluwen uit het water (*) , fchoon dceze nittocht , was
dezelve weezenlyk , plants moest hebben en zeer dikwyls
in een jaargetyde wanneer men 't meest met tie poelen en
het visfchen in 'dezelve te doer heeft (r): eindelyk men
twyfelt des tot aan de oevers van de Baltifche zee. Dr. HALNAN, een Airoskoviet , Mr. BROWNE , een Noorweger zich
te Florence bevindende , hebben den Schryvers van de bruithologie , Italienne verzekerd dat de Zwaluwen in de Lin'
den homer Inwooninge aankwamen
en vertrokken bykans
op denzelfden tyd als in Italic , en dat derzelver voorgcwende verblyf onder het water een verteizeltje is, alien
gangbaar onder bet gemeene yolk.
De Heel' TESEORF van Lul)ek , cell Man , die veel \Vvs-.
begeerte vocgt by zyne zeer uitgebreide en veelvuldige
digC) Ik weet wel, dat de Heer BEERKENS , in zyn Dichtftuk ,
getyteld Ilirundo, in Latynrehe Verzen deeze wericrvoortko_
ming uit het water, opgezongen heeft; doch wy verlangen hier
lets meet dan Dichterlyke befehryvingen.
(f) in Nivernois, Morvancl , Lorraine, en veele andere
fehappen , waar veele Poelen zyn, heat het Volk zelfs green
d'enkbeeld van dit in 't water kruipec der Zwoitewen•
E
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&gheden, heeft den Graaf DE BUFFON verhaald , dat by,
ondanks alle moeite , welke hy zich vier jaaren hadt gegeeven , nog geen den Zwaluw,, tut het water getoogen , heeft
kunnen te zien komen.
De Heer KLEIN , die zo veele poogingen heeft aangewend,
OM geloofwaardigheid by te zetten, aan het in 't water
gaan en daar uit komen der Zwaluwen, erkent zelve, dat
by nog nook gelukkig genoeg geweest is, em ae op de
daad te betrappen 0).
De 'Heer HERMAN bekwaam Haogleeraar in de Natuurlyke Historie te Straatsburg , en die tot 'het gevoelen van
ELEIN fchynt over te hellen , doch de waarheid boven
ks bemint , heeft my in zyne brieven dezelfde bekentenis
gedaan , hy heeft het willen zien maar niet gezien.
Twee andere Waarneemers , alien vertrouwen waardig ,
de Heeren HEBERT en de Burggraaf DE QuErnioeNT , yerzekeren my , dat zy van de voorgewende in 't water
kruiping der Zwaluwen niets weeten , dan alleen van hooren
zeggen , en dat zy nooit iets zagen , 't welk tot bevestiging
daar van kan dienen.
Dr. LOTTINGER, die zich zeer heeft toegelegd op het
nagaan van de Huishouding der Vogelen , en by lange na
met my altoos niet overeenitemt , merkt deeze in 't water
gang aan, als een onverdeedigbaare wonderfpreuk.
't Is bekend , dat men in Duitschland , openbaar,, aan alien
die's winters Zwaluwen, onder 't water gevonden , bragten ,
beloofd heeft, zo veel zilvers te zullen geeven , als de
Zwaluwen woogen , dan men is vry geweest, van het gewigt van 66n eenig te betaalen (t).
Verfcheide Perfoonen , Mannen van Geleerdheid en Aanzien (§) , die geloof floegen aan dit vreemde verfchynzel , en
gaarne anderen in 't zelfde geloof bragten , hebben dikwyls
beloofd , geheele risten van Zwaluwen, 's Winters opgavischt, te zullen zenden ; maar zy hebben ze niet gezonden.
De Heer KLEIN voert getuigfchriften aan ; doch hykans
alle getekend door een Perfoon die van een enkel geval
fpreekt ,
(*) Ordo "Mum, p. 205.
(f) FRiscx. Torn. I.
a) Een Groot Maarfchalk van Poolen, en een Afgezant van
$ardinie , hadden het den Heer DE REAUMUR beloofd ; dit hadt
de Gouverneur van R. . en veele anderen , den GraafDEBuRivN ged aan.
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fpreekt , langen tyd te vooren gefchied, of toen by nog
een kind was; of een geval, 't welk by alleen van hooren
zeggen heeft; getuigfchriften, uit Welker bybrengen zelfs
blykt, dat dit opvisfchen van Zwaluwen zeer zeldzaam
terwyl het, intetendeel, zeer algemeen moest weezen ; getuigfchriften, ontbloot van die onderrigtende en kenmerktelienende omftandigheden , welke doorgaans een oorfpronglyk
verhaal vergezellen ; getuigfchriften, eindelyk, die alle gefchoeid zyn op de leest van OLAUS MAGNUS ; hier ontftaat
de onzekerheid nit de Bewyzen zelve, en work de wederlegging van de dwaaling,welke ik beftryde. Men mag` bier
zeggen, het geval. is zeker, en, daarom, is het valsch (*).
Maar het is niet genoeg de bewyzen; waarop men dee,
ze wonderfpreuk wit doen ruften, op derzelver juiste waarde gebragt te hebben : wy moeten nog doen zien, dat het
veronderfielde geval ftrydt met de bekende wetten van het
dierlyk werktuiglyk gate]. Inderdaad, wanneer eenmaal
een Viervoetig Dier, of een Vogel, heeft beginnen adem te
haalen , en dat het langwerpig gat, 't welk in de vrugt de
gemeenfchap der twee holligheden van het hart uitmaakt ,
geflooten is, zal dat viervoetig Dier, die Vogel, niet ophouden te ademen , zonder ook op te houden te leeven :
en zeker kon dezelve onder het water niet ademen. Dat
men de proef neeme of hem herhaale , want zy is reeds gedaan (t); dat men eene Zwaluw veertien dagen onder 't
water houdt , met alle aangeweeze voorzorge ,als dat men
den kop onder een der vleugelen, de vezelen van eenig
kruid in den bek , fteeke , enz. dat men bet beproeve , alleen met deezen Vogel in een Yskelder op te fluiten , gelyk
de
(*) In loopende Tydfchriften heeft men waarneemingen bygebragt, gunffig voor de veronderfielling van den Beer KLEIN :
doch men heeft die waarneemingen flegts met een vlugtig oog
in te zien, om te ontdekken dat ze onvolkomen en niers beflisfende zyn. [Men zie KLEIN' S Verh. over de Zwaitove, in de
Uitgez. Verb. by HOUTTUIN, H. Deel. bl. 208.]
(f) De Schryvers van de Ornithologie ltalienneverzekeren, dat
alle Zwaluwen, welke men op den tyd van derzelver vertrek
onder 't water geffooken heeft, naa eenige minuten, ffierven
en fchoon deeze Zwaluwen, even Cchynbaar verdronken, kunnen herfleld worden, door een rniddel, 't geen ik vervolgens zal aan wyzen , is het meer dan waarichynlyk dat zy
dagen, om van geene weeken en maanden te fpreeken, onder het Water geweest waren, niet weder zouden bekoinen.
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de Heer DE BUFFON gedaan heeft, hy zal niet in flanp
ten, hy zal fterven in den Yskelder,, zo als de fleet DE
BUFFON bevondt, en nog veel zekerder; als men hem onder
water dompelt; hy zal 'er een gewisfen dood fterven, die
alle middelen, met een goeden uitflag, tegen den fchynbaaren dood der verdronken Dieren aangewend , zal te leur
ftellen: hoe durft men dan zich verbeelden, dat die zelfcle Vogels, zes maanden fang, zouden leeven'zonder op nieuwadem, te haalen?
1k weet, men zegt dit is mogelyk in zekere- Dieren;
doch zon men, gelyk KLEIN gedaan heeft, de Zwaluwen
willen vergelylcen met Infeften (*), met. Kikvorfcken, met
Fisfchen, weer inwendig werktuiglyk geflel zo veel van
dat der Zwaluwen verfchik? Zou men zich willett beroepen op de Marmotten, de Relmuizen , de Vlederrnuizen,
waar van wy zo even gefprooken hebben, en daar uit,
dat die Dieren den Winter in een bezefloozen ftaat doorbrengen, befluiten,dat de Zwaluwen ook dat jaargetyde, in
eene bezefloosheid van den zelfden cart, kunnen doorbrengen '? Maar, zonder te fpreeken van den voorraad des
vaedzels, welken deeze Viervoetige Dieren in zichzelven
vinden , door de overmaat van vetheid, welke zy op 't
einde van den Herfst bekomen hebben , en aan den Zwaluw ontbreekt; zonder te fpreeken van de weinige inwen(li g e warmte, door den Heer DE BUFFON waargenomen,
waar in zy weder van de Zwaluwen verfchillen (t); zonder my te bedienen van de waarneeming, dat zy dikwyls
in hanne holen omkomen , uit den Winterflaap in den
Slaw des doods over man , wanneer de Winters wat Lang
b in Senegal , waar de Winter veel
vallen , of dat de Egels
warmer is, dan onze heetite Zomer,, desgelyks in een
ftaat van gevoelloosheid vallen; en waar men weet dat dit
onze Zwaluwen flier overkomt (S), vergenoeg ik my met
te merken, dat die Viervoetige Dieren in de Lugt zyn,
en niet onder 't water, dat zy niet ophouden adem te
haalen, fchoon leevenloos fchynende, dat de omloop van
bloeol
(*) De Rupren komen , volgens REAUMUR naa eenigen tyd
in 't water blyvens, om.
(t) Mist. Nat. Gen. & Part. Tom. XV. Dr. MARTINIS
heeft de warmte der Vogelen , met naame die der Zwaluwen,
twee of 'drie graaden ilerker gevonden dan die der beetfte Viervoetige Dieren , Disfertation fur la chaleur, p. 190.
Poyage de
ADANSON en Senegal. p. 67.
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bloed en vogten, fchoon zeer veel vertrnagd, Dimmer geheel ophoudt; deeze houdt ook, volgens de waarneemmbe' en van VALISNIERI (*) desgelyks aan, in de Kikvorlchen die den Winter op den grond der maerasfen en
poelen doorbrengen; doch de omloop gaat, in die Half-.
ilachtige Dieren, op eene geheel andere wyze toe, dan in
de Viervaetige Dieren of Vogelen (f). Het loopt aan tegen alle ondervinding, dat Vogels in eenig vogt, welk
colt ,gedompeld, daar Iii kunnen ademen , en dat hun bloed
den omloop kan behouden: nu deeze twee beweegingen,
de Ademhaaling en de Omloop des Bloeds, zyn volftrekt
noodig tot het •leeven, of maaken het leeven zelfs uit. 't
Is derhalven niet mogelyk, dat de Zwaluwen of Oijevaars,
want deeze heeft men ook onder de Waterkruipers willen
plaatzen (S), zes maanden onder het water leeven, zonder eenige gemeenfchap met de buitenlugt: en dit blykt
te duidelyker, dewyl deeze gemeenfchap noodzaaklyk is,
zelfs voor de Visfchen en KikvorfcbM , althans dit was
de uittlag myner Proefneemingen op veele deezer Dieren (*).
Indien , derhalven Kikvorfchen en Visfchen de Lugt niet
kunnen derven, indien het nit de waarneemingen van alle.
Landen en van alle Tyden blykt, dat geen Tweeflachtig
Dier,, klein of .groot , kan bellaan, zonder lugt te ademen ,
althans by tusfchenpoozen , en elk op zyne wyze (4),
hoe
(*) Toni
p. 436.
Animaux de PERAULT. P. IL p. 196.
() SCHwEIHCFELD , Jiviarum Sil e fi , p. 181. KLEIN, Ordo
Avium p. 217, 226, 22.8, 229. ST. CYPRIAMUS , contra Bodin= , p. 1459. LUTHER , Comment. ad Gen. Cap. Doch
de Heer HASSELVIST , zich omareeks Smyrna bevindende ,
heeft, in de eerfie dagen van Maart, Oijevaars van het Zuiden na het Noorden zien trekken. Voyages dans le Levant. P.
1. p. 5o.
[(,) Deeze Waarneemingen, te breed om hier ingevoegd te
worden , zullen ivy afzonderlyk onzen Leezeren mededeelen.]
(4.) Men weet, dat de Bevers , de Schildpadden, de Salamanders , de Hagedisfen , de Hippopotamusfen en Walvisfchen, dik.
maals , even als de Kikvorfchen , boven de oppervlakte van het
water komen, om lugt te leheppen. De Schulpvisfchen zelfs,
die van alle 't meest aan 't water gehegt zynlelynen de lugt
noodig te hebben , en komen, van tyd tot tycl, aan de oppervlak-
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hoe zal dan iemand kunnen flellen , dat de Vogels een geheel gemis daar van kunnen verdraagen voor eenen geruimen tyd? hoe kunnen wy veronderftellen , dat de
Zwaluwen, die Dogters der Lugt, die gezintuigd fchynen
om altoos in die dunne en veerkragtige hoofdftoffe te
zweeven, of ten minflen dezelve deeds m te ademen, zes
maanden, buiten dezelve, het weeten te harden?
vlakte des waters oin te ademen, by voorbeeld de Poel-mosfil,
Zie !de Mem. over denzelven in de Mem. de l'ilcademie royale
des Sciences de Paris. Annee 171o.
(Het Very* by de eel: gelegenheid.)

EUROPA TEN AANZIEN VAN DEN CODSDIENST KOOPHAN.
DEL EN STAATKUNDE BESCHOUWD.

(Flit ha Engelsch.)
UROP A verdient, met het hoogfle regt, zo als een der
A
als om verfcheide andere redenen,
den voorrang in de Wereld-befchryving. Dit Werelddeel
is , nogthans , wat de uitgeffrektheid aanbelangt , veel kleinder dan ASIA., AFRIKA of AMERIKA. De plaats , welke hetzelve beflaat op de Algemeene Wereldkaart, is, in vergelyking, klein. Het levert geen Diamanten of kostbaare Edelgetleenten op, gelyk veele andere fireeken der Oude en Nieuwe Wereld. Goud- en Zilver- mynen worden 'er niet gevonden. Het telt , onder zyne voorbrengzels, geen Zuikerriet,
Speceryen, noch eene lyst van Vrugten , die der weelde
voedzel verfchaffen.
De Natuur egter,, hoe fpaarzaam ook in deeze
opzigten, in andere eene ryke hand over Naar ontflooten.
De gemaatigde Wereldriem is in EUROPA zeer uitgebreicl ;
hier uit ontftaat, dat 'er eene zagte en gezonde Lugtftreek ,
in een groot gedeelte, gevonden wordt. Deese brengt niet
alleen de heilzaamfle uitwerkzels voort , op het groeiend en
dierlyk leeven; maar mag ook aangemerkt worden als eenigermaate flrekkende tot bet bewaaren van de balans van
cooed, tusfchen een menigte van magtige en oorlogzugtige
Volken, daar zy alle fchielyke en bovenmaatige overgangen
van koude en hitte uitfluit , welke een gedeelte der Inwoonderen, meer dan een ander, verzwakt. Aan diezelfde plaatsly
E
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Tyke ligging, gepaard met verfcheide andere bykomende
omftandighed en ,mag desgelyks worden toegefchreeven , dat
de- Europeaanen alle Volken, oude en meuwe , overtreffen
in Weetenfchappen, Kuntlen, Wetgeeving , en alles wat
tot verbetering van het maatfchaplyk leeven ftrekt.
MONTESQU/EU , die Wereld- en Menschkundige Staatsman, heeft , met veel oordeels , opgemerkt , en veele hebben zyne aanmerking overgenomen , dat ASIA , altoos gemaklylt overwonnen en in flaaverny gebragt , uit hoofde van
de groote vlakten, waar in het onderfcheiden is, door wel
overtrekba are bergen en vaarbaare lean , deeds uit
groote Ryken beftondt; terwyl EUROPA, nit zich zelve verfcheide Koningryken, van gemaatigde grootte, vormende ,
zulks , tot bier toe, niet gehengde. De grootte deezer onafhanglyke Staaten maakt het Staatsbeftuur een noodzaaklykheid tot derzelver beftaan. De Inwoonders van elken
Staat hebben belang, by de byzondere initellingen, van
welke hunne dierbaartte regten, eigendommen en zegeningen , afhangen. Ware het anders met de zaak gelegen , had.;
den de Oridirdaanen geene andere verpligtingen dan die de
Dwingelandy,, om de vyandlyke poogingen der bill tc nlanderen af te weeren, de kleindere zouden onvermydelyjc ten
val geraaken , en een prooy der grooten worden. 't Is deeze
byzonderheid, welke ontttaat uit de gelukkigfte vereeniging
van toevallen en gebeurtenisfen, die zulk een zugt voor
Vryheid inboezemt en vormt, als geheel , in zekere maate,
vervult met denzelfden trek tot Onafhanglyklieid. Het groot
getal der Bergen, Rivieren en ZeeEn , die gelukkig de onderTcheide Landen van elkander afzonderen, is zeer gefchikt
om de Bewbanders 'in de beginzeign `van Vryheid te bevestigen. Deeze 'grensfcheidingen zyn de natuurlyke voormuuren
van elks byzOndere vryheden, en weeren den voortgang af
Van overmeestering en ergendunk/yke Opperheerfchappyen.
ZeeEn en 'Rivieren maaken de onderlinge getneetifchap,
tusfchen de Staateri van Europa , gereed en gemaklyk; eene
gelykvormigheid van Zeden, en eene verbintenis van belang , worth bevorderd , door de zugt tot Koophandel, die,
meer of min, by alien plaats vindt. Uit den algemeenen
cart, ligging en bedoelingen der Europifche Volken volgt,
dat zy waarfchynlyk teirens zullen ftaan , of vallen. – —
Niets kan bevorderlyker weezen tot derzelver veiligheid en
'welvaaren dan die koude en onvrugtbaare Landen , in
welke de Noordfche Gewesten van EUROPA uitloopen.
Zy wekken vinding en vlyt op, en maaken derzelver orine
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use, doch vergenoegde ,. Inwoonders , gemeen met 'OW wat
hardvogtigheid .en onverfchrokkenheid vordert. VrYheid.
bun eenig Erfgoed en Bezitting, en zy !ban 'er Diet .van,
af,, dan Met het leeven. Hier werden de dappere Volken:
gevormd , die , toen Opperheerfchappy ten hoogIten middag-.
top gereezen was, te voorfchyn traden en hunne Lan:den verlieten, on), een ,daadlyk beftaan te geeven , aan
geeri de Fabelgelchiedenis van de Heiden der Oudheid. vermeldt , door de Dwingelanden en Slaaven uit te rooijen ,
en de Menfchen te leeren, dat de Natuur bun: alien gely_k,
getnaakt heeft , en cit. zy,,.met rede , niet afhanglyk worden.,.
dan wanneer, en in zo .verre , die afhanglykheid noodzaakPit is het eenig tooneel, vvaar op
lyk is '_ tot hun
de trotrche Geest Van. tishandeling ,Joof en eigendUnklyke' magt , naa veele mislukkende worftelitigeu l moest bezWyken voor dien van Vryheid' en IVIenschlykheiel l : en de
Verdelgers van anderen zelve verdeigd werden.
Zodanig zyn eenige. der algemethie Oniftandigheden , wag,
aan de tegenwoordige lnister en vourfpoed. van, EUROPA
snag worden toegefchreeven. De onderfcheicie, Wetten en
Staatkundige Inftellingen ,welke ;daar plaats hebben , wor•
den niet , gelyk die van: liet Oosten • befchaamend .vernederd.*,' door verregaande , afwykingen van de groote Wetten
der Natuur en Billykheid. . Hier heeft men alle mogelyke'
wyzigingen van StaatSliefluttr gelukkig ingevoqd , en denegeest van gemaatigdheid is., in meerder of minder maate
de ziel en -heerfchende character-trek van 't geheel.
Door breede Zeeen en uitgebreide Woestypen afgefcheiden
van de Landen , alleen berugt door flaaffche o,nderwerping
. dwingelandfche overheerfching , worden Europeaa,
nen Diet bedorven door lion voorbeeld , of . verzwakt door
bunne weelde. Zy belitten , daarenboven , verfcheide inWendige .voordeelen.,, i1rekkende .om. de Itrengheid , welke
daar onder de Eenhoofdige Regeeringen gevonden wordt ,
te: verzagten en te leenigen. Hier uit is, als uit een eigenaartige bron van Staatkundige grootheid , die. magt en rykdom voortgevloeid, Welke Europa thans bezit. Want , het
2y men 't oog 'Nat op de inkomften en uitgaven , op de
grootheid en waarde 'der belangen en bezittingen , op de
verbaazende Land- en Zeemagten, op de fchikking der
onderfcheidene wettige Vastigheden , op den onmeetelyli
uitgebreiden Handel, — EUROPA levert een vertooii
op van . Vryheid , Bondgenootfchap en Sterkte , 't welk
geen Wedergade vindt in de Gefchiedenis der Volken.
AT-
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deeze byzonderheden openen een wyd Veld van be,
fpiegeling : en het zou wel der moeite waardig weezen,
onderfcheiderr na te gaan , de opkomst en voortgang der
Staaten , die thans Azzropa nitmaaken , en, verdenigd eerf
Werelddeel zo fchoon, zo ontzaglyk , opleveren. Dan
wy. _bepaalen ons , in deeze Proeve, tot- eenige bedenkingFn over ,den Godsdienst, den Koophandel en de Staatkun
de Van EUROPA.
I. School]. de Mahonzetaanfche Godsdienst, in de Lana
den den Grooten Deer onderworpen , de Godsdienst zy
Inet her gezag der wereldlyke magt bekleed; fchoon , in
eenige Ilreeken van=: _Lapland , het Ileidendom nog plaats
vinde ; fchoon de 7poden in alle oorden van EUROPA
zwerven , mag de Christhke Godsdienst de heerfchende
Godsdienst •varr: dit Weraddeel heeten.
Men mot met leedweezen bekennen , dat, door de vet,
fchillende bevattingen der menfchen , en de onderfcheide
wyzen op welke beipiegelende waarheden begreepen wort
den , deeze allerheiligfte Godsdienst, in veele zeer wyd,
vaneenl9opende en ilrydende Aanhangen , verdeeld is. Zy
kunnen tot drie Hoofd-Aanhangen • gebragt worden ; de
Griekfche , de Roonzfche , en de Proteflantfche Kerk, die,
hoe verdeeld van, en ongelyk aan, elkander in Leerbe,
,grippen en Dienstplegtigheden , algemeen overeenkomen
om aan den aart en leedlellingen van deezen Godsdienst
de heilzaanitte en duurzaamfte uitwerkzelen toe te kennen
op de getteltenis der Menfchen en der Maatfchappyea
In de daad , het is een onderfcheidend voorregt des
Christendom', boven alle Godsdienften in de Wereld , dat
deeze de Liefde des Naasten gebiedt ; niets voorfchryft
dan 't geen eigenaartig flrekt om het Menschdom te doen
zatnentlemmen , ons aan elkander verbindt door de flerkftd
en beste Burgerlyke en Staatkundige banden , en tot het
bevorderen van ons tegenwoordige geluk aanzet , door beweegredenen ontleend van de veelvermo g ende verwagting
op een toekomend heil. De Onkunde der Middel.
Eeuwen verduisterde en misvorrnde den aart dier Godlyke
lid:telling. Under het uitwendig vertoon van buitengemee,
ry e heitigh eid ftonden 'er alferwegen de boosfle characters
op , die de grootfie wreedheden pleegden , en, in ilede
van het Menschdom van de onbeilen in een toekomend.
iceven te verlosfen 't zelve op deeze wereld in een pock
van rampen dompelden. - Met de herleeving der
Letteren en Weetenfchappen herrecs de Christ,lyke Gods,
V. DELL. DIEVGELW. NO. 9.
diehst
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dienst uit die diepte van bedorvenheid en barbaarshe4,,
waar toe dezelve , door de fnoodlte menschlyke
gen , vervallen was. De Vorften , nog gezind om den
Godsdienst aan te merken als een groot werktuig der regeeringe, maakten 'er,, egter,, een beter gebruik vane . Zy
begreepen , dat de Godsdienst moest ftrekken om de R
ken te verbeteren , niet om dezelve te verwoesren: e
in flede van de Menfchen aan re zetten tot het berokkenen van onderling verderf, hun zainenbondt door de heiligfte verpligtingen. De itrydigfte zaaken kunnen niet lynrechter tegen elkander aanloopen, dan de Zagtmciedigheid
in bet EuangeHe aangepreezen en voorbeeldlyk betragt
tegen de dolle woede met welke Dwinglanden hun wraaklust koelden, en hunne Slaaven op de deerlykfte wyze mis‘
handelden. Van waar is thangel aan Menschlykheid teffens bet haarlykst , en volksmishaagendst, gebtek in elk
die een openbaar charader bekleed ? Van waar zyn de
Regeerders zo eenpaarig onderworpen aan hunne eigene
voorfchriften ? Van waar is de Oorlog hedendaags eenigermaate verzagt, door de deugden van edelmoedigheid
de bevalligheden der befchaafdheid ? Van waar hebben
de Wetten en Straffen, by alle Volken in Europa, grootendeels de oude onverzoenlykheid en hardheid verlooren?
Deeze vraagen laaten geen ander antwoord toe ,
dan dat het ontftaat uit de heilige Inffellingen des Christendoms , die, onder allerlei Staatsgelleltenisfen , by alle de
Mogendheden van EUROPA, voet gekreegen hebben, en
bevestigd zyn.
De weezenlyke en in beoefening komende ftukken van
dien Godsdienst ftrekken, om onderlinge beledigingen re
voorkomen , en gezellige eenftemmigheid te bevorderen ;
om de zaaden van Tweedragt uit te rooijen, en die van
algemeene Goedwilligheid en Vrede overal te verfpreiden;
om de eerzugt te verbannen, die harsfenfchimmige groutheld wil bouwen op de puinhoopen van menschtyk geluk ;
en om alle die heillooze vooroordeelen of te weeren, welke ,
zo langen tyd , de begiuzels van valfche, boven die van waare Eere gettelcl hebben.
De veelvermogende invloed des Christendnms (aangemerkt in alle deeze bekoorelyke en treffencle opzigten ,
welke daar aan de onverdeelde heerfchappy over 't menschlyk hart geeven ,) in rnede te werken , met andere oorzaaken, tot de tegenwoordige flaatkunclige vastftelling van
Europa, wordt maar zelden erkend; of althans nergens ,
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door de Gerchiedfchryvers , genoegzaarn vastgefteld en
opgehelderd. 't is nophans , eerie gebeurde zaak
die niet wel gelochend , en veel min gewraakt ban worden door McAllen , die onpartydig nagaan hoe vatbaar de
genioederen der menigte altoos zyn your bet ernithe en
voor her bovennatuurryke, dat de verbaazende ommekeer,
in de denkbeeldcn verwekt , een gevolg was van eeu
ernllig beroepen op de hoop en vrees der Menichen ; dat
de Zedeleer van het Atiangehe eenpaarig zamenliemde met
de vaste regelen van - eeuwige regtheid; dat dezelve Reeds
haare belyders eerie onfcliendbaare verbintenis aan alle de
deugdett van welvoeglykheid , , orde , regtvaardigheid en
beide inboezewde ; en ciat zy altoos kragtdaadig arekte
oin de banden van gehoorzaatnheid nauwer en nauwer
dial te haalen , door het beide den pligt en het being
des Onderciaans te maaken, den indrang van overheerfching
te beperken , door, in veele voornaame opzigten , de gelyklicid der menschlyke natuur vast te menschlyke vryheiti op de wetten te doen rusten, en elk Lid
daar aan te onderwerpen. 't.Was voornaamlyk, door 't
(r ezao.b des Hernels in veele of de meeste deezer byzonderheden aan te dringen , dat het drukkend juk der Leenregeeringe , 't welk lang den hals onzer Voorvaderen
klemde, eindelyk verbrooken werd; dat de Vorllen, van
de Berk geholpen , den Baronnen de berchikking over
hunne Onderdaanen ontweldigden , en dat een groot gedeelte des Menschdoms , binnen Linen tyd, zo veele
zyner langverloorene rcgten herkreeg. Om kort te gaan,
't was de Cliristlyke Godsdienst, die de Cht.i.,ten-holien
deedt zatnenitemmen our den voortgang der 7iirlfehe
wapenen te ftuiten ; die , door de godlykite gevoelens
en zagttle wetten , de eerzugt der Staaten maa.tigcle, en
dezelve gelukkig overhaalde tot eene geregelde beichik.
king wegens elks Grensfeheidingen , hunne onderhandelingen met voorzigtigheid beflutirde , en aan alle hunne
verrigtingen beftendigheid byzette.
H. EUROPA is veel van haare tegenwoordige voortrefiykheid verfchuldigd aan eerie onvermoeide drift, our door
alle Landen de zugt tot Onderneerningen en Koophandel
te verwekken en aan te blaazen. Eer dit wydfirekkend
ilelzel werdt ingevoerd , konde het eene Volk het ander
rauwlyks dan by naam. De Landen waren zo zeer ver.=
vuld met roovers, de Zean met Zeerchnimers , dat het
reizen te Land of te Zee even lastig even gevaarlyk was.
De
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De Staatkundigen hadden Been het minlle denkbeeld van de
Aardrykskunde; zy - wisten niet, welke Zeeen te bevaaren,
op Welke kusten de veiligae havens waren; welke goede•
ren men ontbrak, welke voordeelen uit den in.en uitvoer
ontaonden. Even onkundig van de waare belangen .der
andere Landen als van hun eigen , voorzagen zy zelden
gevaar, of droegen 'er zorg tegen: en werden ; niet zelden,
te midden van de grootfle gerustheid, verrast door woeste
invallen en landverdervende flrooperyen. De gemeenfchap
wet andere Volken in buitenlandfche Oorlogen , de fmaak
in de weelde van bet Oosten, en bovenal de voordeelen
door eenige Kooplieden, die zich onder hun nedergezet
hadden, behaald, opende , in 't einde, hunne oogen voor
alle de zegeningen ontflaancie uit bet vermangelea van Waaren, die zy best konden misfen , voor die zy het noodigst
Padden.
De voortgang van den Handel, in deeze omaandigheden , was fpoedig en algemeen, en de uitwerkzels, daar
nit ontftaande, waren onmiddelyk en verbaazend. Dock
bet bleef bewaard voor de ontdekkingen van de OOST-INDIEN en AMERICA, om aan alle de voordeelen des Handels
een vast en daadlyk beftaan te geeven. ASIA en AFRICA ,
\Verelddeelen van welken men enkel eenige plaatzen kende,
werden nader bezogt, en een geheel \Verelddeel, van 't
v.-elk men niets wist, kwam tot de kennis der Europeaanen.
Alle gemeenfchap , tusfchen EUROPA en de vrugtbaare Gewesten van het Oosten, was, tot dos fang, onderhouden door de Venetiaanen; met veel moeite en gevaar in de Turkfche Landen handel dryvende. Door bet
dmzeilen van de Kaap der Goede Hole , en andere ontdekkingen kort daar op gedaan , bleef Italie Met 'anger het
micidelpunt des Handels; en de i evantfche Handel, eertyds
boven alien uhaeekende , is, in vergelyking , bykans niets
geworden.
Dit zonderlinge en onverwagte in den omloop des rykdoms wrogt , welhaast, op de bedoelingen en geaartheden
der onafhanglyke Volken, met een geregeld en onvermeesterend vermogen. Alle de Westerfche en Noordfche Staatell , aan zee gelegen, omhelsden vuturig de gelegenheid ona
hunne Zuldelykf. Nabuuren in rykdom en grootheid te evenaaren. De Zeevaardy werd met alien lever behartigd, de
Koopman bekleedde in de maatfchappy een agtbaar character, by werdt toegejuichd, met ecr en vrydommen begiftigd daar zyne onderneemingen gelukten en zyne voordeelen

EUROPA BESCIPUWD.

413

len toenamen• Elk onderfcheide Gewest, tot nieuwe vlytbetooning opgewekt , door den geest der werkzaamheid
van anderen, fpoorde alles op, wat het op zichzelven en
ten aanziene van anderen , vermogt. 'De Eigendommen kreegen meerder waarde , de voordeelen des Landbouws
vertoonden zich, en deeze werdt fangs hoe fterker door.
gezet.
Ongevoelig fireeken de Volken een juist oordeel, over
hunne eigene fterkte, en die hunner vyanden: zy werden
nauwlettend op alles wat nabuurige Staaten deeden, tot
bevordering van eigenbelang en eerzugt. Algemeene,Verbintenisfen , met alle itaatlykheid aangegaan, kwamen
hier uit voort.
Op deeze wyze is EUROPA, uit een that van de droevigfle onkunde, laagheid en niets beduidenheid, opgeklommen, tot een alleszins luisterryken stand, en, door een
zamenloop van gelukkige gibeurtenisfen, in een groot handeldryvend Gemeenebest hervormd, in 't welk een wyduitgeftrekt plan aangenomen, een algemeen belang bevorderd worth, en een geest van OnaThanglykheid,meer of
min, heerscht in alle deelen deezes grooten Lichaarns. De
voordeelen, hier uit ontftaande, en door ons genooten, zyn
groot en allervveezenlykst. De afkeerigheden en vooroordeelen , die vyandfchappen baaren en aanftookeu tusfchen
nabuurige mededingende Ryken, zyn, voor een goed deel,
in EUROPA onbekend: en fchoon ze zomtyds eenige plantslyke gefchillen verwekken, is derzelver opruijende invloed
zeldeu of nimmer algemeen. De Koophandel nam geen
merklyken opgang, dezelve kreeg geen invloed op de roadsvergaderingen der Staaten en in de Kabinetten der Vorflen, of men befpeurde een nieuwen geest , heerfcliende
in hunne flaatkunde, hunne verbintenisfen, hunne
gen, en onderhandelingen. De thenigvuldige en toenecmende vorderingen in kunflen en weetenfchappen werden,
door den fchielyken omloop des Handels , medegevoerd,
overal vcrfpreid, en befchaafden de Volken. Dit verlichte
het verfiand , en verbeterde het hart, dit vereenigde de
afgelegenfte en fchynbaar 'flrydigfte belangen , door eene
begeerte te verwekken, en de middelen te verfchaffen , tot
het vervullen van elkanders hehoeften ; dit boezemde
vreedzaame neigingen in , door, in ,alle Staaten , een rang
van Burgers te plaatzen , op het fterkfte verpligt, out
de Belchermers der openbaare rust te weezen.
Ff
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'Er was een tyd waar in de Staaten van
geen vereenigd belang hebbende, zich tlechts weinig bevlytigden op elkanders veiligheid en welvaard. Het plan
des Staatsbeftuurs door hunne Noordfche meesters aangenomen , alleen gefchikt tot verdeediging tegen4mitenlands
geweld , en inlandfche flaaverny , lion geene inwendige ongeregeldneid weeren, noch onder hun een algemenen indruk van wederzydfche hoogagring verwekken. Zonder de
vryheid, o'ndergefchiktheid, eensgezindheid of het vertrouwen van welgeregelde Maatfchappyen, waren hunne verrigtingen , gelyk van alle groote lichaamen, kwynende aan
onherftelnaare ongernakken, zwak, verdeeld, mislukkend.
Zy hadden men geen onderling vertrouwen , geene verbintenis, en voerden nook vereenigd iets dan het
moest zyn , onder den yzeren fchepter van een dwingeland , of met oogmerk op buitenlandfchen buit. Wetlooze
overheerfching, dolle wraak, roof en moord, waren de
eenige voorwerpen der barbaarfche ftaatkunde. Geen ftelzel van algemeen nut werdt ondernomen of zelfs begreepen door Magten, te vyandig tegen elkancler naar maate zy digter by een lagen. Vreemdelingen ten opzigte
van de kunflen des Vredes , waren zy fteeds in Oorlog;
de zwakken vielen ten prooy van de flerken , en zy, die
geen deel hadden in het gefchil, zagen, zonder zich zulks
aan te trekken , de , vergrooting van den eenen Staat , door
den val van den anderen. In de daad , hunne onderlinge
gefchillen waren enkel zo veele kleine, doch onderwerplyke,
partyfchappen; hunne wetten, belastingen en fchikkingen,
mogten , in eenige weinige gevallen uitgezonderd , boonend voor regtvaardigheid en menschlykheid gehouden
worden.
Het tydperk brak egter aan, waar op dit gevaar van
de flaatsgefteltenis, door jaaren eerwaardig geworden, ver.
laaten werdt. Een toevallige zarnenloop van zeer zonderlinge omftandigheden neigde hun , om , tot hunne eigene
verdeediging, zich te ver6enigen; hunne zamengepaarde
kragt te betoonen in ane zaak , en, by voorkomende toevallen , het voordeel van onderlingen byftand te fmaaken.
Dezelfde beginzels , die hartlylcheid en vriencitetrap tusfchen byzondere perfoonen verwekken , voltooijen menigmaal de vereeniging der Volken. Ile te onderbrenging van
het Leenftelzel was een flak, waarin alle Koningen en
Vortlen van
een gelyk belang hadden: en Menfchen , die het zelfde gevoelen, kunnen het ras vinden,
EUROPA
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leder Vorst en aanzienlyk Man, die na heldenroe'm long,
verzamelde zyne krygsmagt byeen, en begaf zich met andere Christen Opperhoofigen op de Kruistochten na het
geene verbintenisfen , in 't meuschlyk leeven ,
zyri duurzarner en fterker werkender,, dan die men vorrnt
in een tyd van gevaar. — De droeve uitwerkzels , te wege
gebragt door nabuurige Staaten, die hunne grenzen en
heerfchappy uitbreidden, door andere te vernietigen, openden een "fooneel 't welk hun de onvermydelyke troodzaaklykheid toonde , om zich te vereenigen tegen eene ontflooping, welke hun 4tie by beurteft etreigde : de heilzaarne
gevolgen van zulte verbintenisfen in verfclieide nieuwlings gebeyrde vootvallen , zette het zegel der goedkeurende ondervinding op dit bedryf. Dus aangezet, door de
geestneiging en tydsomftandigheden, beraamden zy een.
reeks van onderneemingen, welke ongemerkt alle hunne
zaaken tot een ftelzel vormde, 't geen fchielyk aller aandagt trok.
Eene zo groote ommekeer bepaalde zich niet tot eenige kleine Staaten in Italie , die het eerst dit ftelzet omheisden tot het afweeren eens invals van twintig duizend
.P144nfclien; maar 't werdt dankbaar aangenomen , door leder Mogendheid van EUROPA, die haare eigene onafhanglykheid wenschte te handhaaven. zy bezaten nu het gebeim on/ eene voeglyke verdeeling van magt te maaken ,
tusfchen alle de Ryken van dit Werelddeel: en zyn
zedert altoos 'er op bedagt geweest, am voor te komen,
dat geen Vorst tot zulk eerie hoogte opklimt , die onbeltaanbaar fchynt met de algemeene Vryheid.
Op deeze wyze kunnen wy de opkomst nagaan , en de
natuur outvouwen, van die Volksvereeniging, want door
elle de onderfcheide belangen van EUROPA Op 't nauwst
can elkander hangen, en onderfcheiden de veelvuldige were
kingen van die vooruitziende Staatkunde , welke in vreede waakt , tegen nog afgelegene en mogelyke gevaaren,
en in Oorlog fchielyke en verwoestende •verineesteringen
voorkomt. Het eenig algemeen oogmerk der Europifctie
Staatkunde is, derhalven, met een vaste en onwrikbaare
band , de balans der magt , tasfchen de arydende partyen ,
te houden. Hoe zeer zy mogen verfchillen in de middelen , om dit nit te werkeri , ftemmen zy alle ftiizwygend
overeen in het elude , bedoeld door zulk eene regtmaatige
en noodige voorzorge. De grondregels, welke op dit ga1:3,eloos werk van itaatkundige Wysheid fteunt, en waar
doe.:
f4

416

EUROPA BESCHOUWII.

door het tot den tegenwoordigen that van volkomenheid
gebragt is, zyn de veritandigile en de beste, ooit door 't
menschlyk vernuft beciagt. Eenige weinige van de weegenlyktte en meest werkendfte moeten ieder Leezer, die
bet ttuk met aandagt overweegt, in 't oog Ivopen. Het
veronderflett blykhaar het daadlyk bettaan van een Verbintenis, waar in alle onderiCheide STAATE VAN EUROPA , hoe genaamd, deel hebben , en onder gelyke verphgting liggen, om een geest van werkzaamheid, zuinigheid
en maatigheid, ieder in zyn eigen Staat aan te kweeken;
orn alien indrang op de vryheden voot, te komen , en elke
burgerlyke inzetting _te doer rusten op den breeden en
vasten grondflag der menschlyke natuure; om Mmmer, onder welk voorwendzel ook , de frerktte tegen de zwakflea- by te than, of ondertiancl te verleenen aan eenen,
die uit zelfzoekende beginzelen van grootheid en overmeestering, of bet boosaartig . 00gmerk om andere te bederven, eenen Oorlog aanvangt ; om geen wetlooze in4
break te gehengen op de eifchen der onderfcheide Ryken,
of eenig verdrag te bekragtigen 't welk eene IVIogend„,
held, met zulk eene heerfchappy befchenkt, als de veiligheid van 't geheele lichaim in gevaar brengt ; om
zich te vereenigen tegen alle poogingen binnen - of bui-,
tenlands, die eenigzins ttrekken om de algemeene rust to
ftooren; om met de nanwkeurigile oplettenheid en regtrnaatigheid agt te geeven, op* ailes wat eenige hetrekking
beeft , op het regt der Volken; om niet geheel onzydig
of onverfchillig te blyven, ten opzigte van verrigtingen,
beweegenisfen of onlusten, die algemeene gevolgen kunnen na zich tleepen; om niet toe ttemmen , in Huwelyksverbintenisferi of Familie-verdragen, tusfchen Partyen of
tfuizen , die reeds magtig genoeg zyn,
In deezer voege maakt EUROPA Gen groot en flerklichaam
nit, 't welk door Godsdienst, Koophandel , Weetenfchappen , Kunften en Staatkunde, fchoon het kleinfte onder de
Wereiddeelen, den voorrang van a11e heeft,
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7ustuin & tenacem propofiti virum
Non civium ardor prava jubentium ,
Non vultus inflantis tyranni
Mente quatit ielida.
HORATIUS,
fl an'

zyn weinig,of geene nierifelien die bun Vaderland
J-A niet beminnen._ Die liefde tot de plants onzer geboorte,
Pfizer opV6eding, onzer inwooning, vloeit to onmiddelbaar
voort un de geheele gefteldheid onzer natuur en de aangeborene ltragten onzer ziele, dan dat' zy , zönder zeer zelden plaats vindeiide uitzonderingen, niet :algemeen zyn
zoude; in zo verre, dat fommigen zelfs gedagt hebben,
dat deze liefde een onzer ziele onmiddelyk ingefchapen beginfel was.' Evenwel, men kan zo goede zielkundige redenen voor deze voldoening voor.den dag brengen , dat het
niet noodig zy tot een eerst onoplosbaar be ginfei toevlugt to
Deemen. Daarby , indien dit een zodanig beginfel was ,
kon het aan geene uitzonderiug onderhevig wezen; en
nogthans is bet mooglyk, ja het gebeurt fomwylen daadlyk, dat menfchen, door de eene of andere oorzaak, alle
verknogtheid aan hun Vaderland verliezen; zelfs ziet men
dit niet zeldzaam in zulken , die, in hunne vroege kindschheid buiten het land hunner geboorte vervoerd , elders
hunne opvoeding genoten hebben; en die, fchoon zeer
wel bewust , dat zy in zulk of zulk een land geboren zyn,
fchoon zig zelfs nog het een of ander daar van herinnerende , niet de minfle liefde voor hun oorfpronglyk Vaderland gevoelen. Maar by die geenen, die in een land opgevoed en groot geworden zyn, vinilt men nog altyd eenige overblyfzels van genegenheid voor hun Vaderland
fchoon zy, in een ander land gezeten, dat wezenlyk meer
beminnen; dewyl zy 'er nu gewend, en tevens oVertaigd
zyn ; dat hun fortuin daar gelegen is.
Deze algemeene liefde tot het Vaderland heeft haaren
grond in de gewoonte, en de indrukken van 't vermank.
De kindschheid heeft haare vcrmaaken , en die vermaaken
zyn allergevoeligst. De fpooren daar van blyven in 't
brein; bet aandeukeu daar van herroept de (tile gcneugtn,
Ff c
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ten, en .met deze geneugten die der plaatfen, mar ay
genoten zyn. De Jongelingfchap heeft nieuwe vermaaken;
men bemint en worth bemmd; men maakt ontwerpen van
fortuin, en legt de grondflagen zyner volgende leevenswyze. Gedurende de jeugd , en vervolgens, maakt men verbindtenisfen van vriendfchap en belang. Dit alles geeft
geneugten, en deze geneugten zyn verknogt aan plaatfen
en perfoonen. De leevenswyze vormt heblykheden , die
2angenaam warden, ons aan die leevenswyze verknogten,
en de leevenswyze is wederom verknogt aan plaatzen en
perfoonen. Dit is de grondflag dier algeweene liefde tot
het Vaderland, welke "genoegzaam alien menfchen eigen is,
en zig dan het meest doer befpeuren wanneer men buiten
zyn Vaderland vervoerd is, en zig afgefcheurd gevoelt van
die plaatfen, die perfoonert, en verftoken van die leevenswyze, waaromtrent men de heblykheid verkregen heeft,
van die met zyn gtluk in zyne begrippen te verbinden.
En dit gevoel is meer of min fterk , dit geniis meer of
min ,ftnertlyk , naar maate men zig ondereen yolk bevindt, welks zeden meer, of min van die onzer oude
deburgeren verfchillen. Dus gevoelt een Nederlander minder het geniis zyns Vaderlands, wanneer by in Engeland,
Fyankryk , Italie of Duitschland eenen omgang geniet, minder verfchillend van • de zeden zyner Vader/anderen , dart
wanneer by zig onder de Turken bevindt; en by gevoelt
minder zyn geniis onder de Turken, dan by bet gevoelen zoude , indien by onder de Wilden leeven moest.
Deze verknogtheid aan Vaderland, zeden en gewoonten
is gemeenlyk zo fterk , dat zy over alles zegenpraalt, en
dat een beter land, betere omftandigheden, betere leevenswyze, geenzins in aanmerking komen. Zo beefs men gezien , dat Groenlanders, uit hun met eene eeuwige figeeuw
bedekt Vaderland, in Europa overgevoerd, onthaald op.
het keurigfte , dat eene betere lugs- en landftreek , dat de
konflen, konden opleveren , gevleid op alle bedenklyke
wyzen, van treurigheid vergingen. Hunne ysbergen bekoorden hen boven de heerlykfte Landsdouwen , boven de
pragtigfte fleden , en boven alle de vermoogens van konst
en natuur. Hun traan en robbenfpek was meer gefchikt
voor hunnen fmaak en verduwingskragten , dan onze beste fpyzen en dranken, Men heeft die menfchen, om zig
wederom met hunne landgeneoen te vereenigen , de gevaartykfte poogingen zien docn , zig aan eenen onverrnydbaaren dood op de woeste baaren blootftellen , en,
riot

FIET PATRIOTISM&

429

/74.t konnende orttfpappen van vetdriet flerven. ZOlwerkt
gewoonte en verknogtheid op den mensch.
Maar deze liefde tot het Vaderland is niet dat verhevene, ,heldhaftige en zo bewonderde beginfel, 't welk men.
Patriotionuso noemt; een verbasterd woord, van 't Latyn,
fehe Patria--afkomfti c., en dat zo veel wil zeggen als ztigt
b beginfel is een heredeneerd begin,
voor 't Vaderland. llit
fel, gelyk het voorige cen Touter natuurlyk beginfel was.
Het Patriotismus is , eigenlyk, de heblykheid , om in al ons
doen en laaten het belang van 't Vaderland boven alles:tc
fiellen. Dit kan plaats . hebben zelfs by buiten het Vaderland geborenen , doch die, burgers geworden, uit overtuiging zig verbonden agten, om, even als de ingeboreneri,
211es te doen tot bevordering van 't algemeene welzyn.
Het Patriotismus is een pligt; zonder het zelve kan men
geen goed burger wezen.
Het is de pligt van ieder mensch het welzyn van zig zelven en van • zynen naasten te zoeken. Nu, wanneer .men
het welzyn van het Vaderland zoekt, zoekt men hetwelzyn van zig zelven en van zynen naasten; even gelyk men
het welzyn van elk g edeelte zoekt, wanneer men dat van
het geheel behartigt.
Ons belang is verknogt met dat van 't Vaderland; bet
hangs van het zelve af; het welzyn van het Vaderland
kende , zoekt een ieder tevens zyn eigen welzyn.
Het Patriotismus is de hoogite deugd. De deugd beftaat in het zoeken van -bet hoogst mooglyke goed; in de
begeerte van zo veel als mooglyk is tot het welzyn van anderen toe te brengen. Nu, als wy het algemeen belang boven alles zoeken, zoeken wy het hoogst mooglyke goed;
want wy zoeken bet welzyn niet van weinigcn, maar van
veele cluizenden; van alien, op wier geli( wy . eenigen invloed kunnen hebben.
Het Patriotismus eischt , dat wy het welzyn vim het
Vaderland zoeken boven ons byzonder welzyn; dat wy ons
belang aan dat van 't algemeen opofferen; en dat wy alles
veil hebben, onze goederen , ons leeven zelfs, voor bet
Vaderland.
Dit vloeit wederom nit de natuur der zaake voort. Het
algemeene belang eischt opofferingen : een ieder moet iets
afitaan van het zyne , om bet aan te wenden tot onderfleuning en behoud van 't algemeen. Tot deze opofferingen
moet men gereed zyn. Nu, dezen gaan dikwyls zeer_ verre; daar komen zomtyds onAtandigheden vpor, die vorde_
ren
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Ten, did de Burger zyne goederen,ja zyn leeven zelfs gee•
ve voor het Vaderland.
De bereidvaardigheid hiertoe is het, waarin het waare
Patriotismus beftaat. Hy is de beste Patriot, die, in de
noodzaaklykheid, hier toe het meest gereed is.
Op deze gronden gaan wy eene fchets opmaiken van het
karakter des Patriots.
De Patriot bemint zyn Vaderland boven alles ; de welvaart van het Vaderland is zyn hoogfte wensch, zyn beerfchend doel.
De Patriot , zyn Vaderland heminnende, het -welzyn van
zyn Vaderland boven alles behartigende , .legt zig toe, oat
de waare belangen van zyn Vaderland te kennen. Zonder,
deze kennis; kan hy zekerlyk zyn Vaderland wel beminnen,
hy Ian bet welzyn van zyn Vaderland wel wet-lichen; maar,
Jndien by de waare belangen van zyn Vaderland niet grondig kep t, zouden zyne poogingen dikwyls zeer fchadelyk
kunnen zyn , en regatreeks tegen de belangen van zyn Vaderland aanloopen. Dit befeffende , gevoelt hy, dat, zo lang by
Diet verlicht is, by best doet, zig, in zynen yver voor het
algenitene belang, alleen by wenichingen te bepaalen, en zy.
ne poogingen alleen gereed re hebben, wanneer hem die van
hooger hand afgevorderd worden. Hy weet, dat het gen.
fchreeuw en gewoel eener blinde gemeente, al is zy nog zo
welrneenend„ dikwyls geheel bezyden de waarheid kan
gaan; en dat de onkundi ge menigte alleen ziet door de oogen van zulken, die invloed op Kaaren geest hebben; en
hy weet, dat, om invloed op den geest van het gemeen te
krygen, veele middelen dienen kunnen, welken in het oog
des weldenkenden allerverfoeilykst zyn. De Patriot clan ,
tom zig omtrent bet belang zyns Vaderlands te onderrigten,
zal die rnannen -raadpleegen, die niet alleen met fchoonfthynende redenen voor den dag komen; maar die tevens
gemaatigd zyn in hunne vooritellingen. Hy weet dat drift
het veritand verblindt , en dat de waarheid zig alleen aan
bedaarde harsfenen doet kennen. Alle gerchriften en ge.
fprekken , waarin heethoofdigheid dooraraalt, zal by dan
mistrouwen verzekerd , dat, indien al de heethoofdige geJyk heeft in 'den grond der zaake , daar. nogthans otnitandigbeden , door zyne drift, worden bygevoegd, welken niet
zelden de allerbeste zaak bederven.
De Patriot, gebreken in het beflier der gemeene zaaken befpeurertde , zal niet alleen wenfchen die gebreken
vcrgoed te zien, by zal ook zyne poogingen ten lien einde
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de aanwenden. Maar hierin zal by met alle bedaattlheid
en omzigtigheid te werk gaan y ten niet,
et , door bet
verhelpen van_ eenige gebreken , anderen van nog erger
gevolg te veroorzaaken ; of middelen aan te wenden , gevaarlyker d p de kwaal zelve. Vooral zal by zig wagten
van roekloAheid tot daadlykheden te komen, bewust, dat
een Staat, gefchokt .door innerlyke beroerten , in eenen
hachlyken w etland si ; gelyk aan dien van eenen zieken,
wien een onvoorzigtig geneesheer een middel heeft toegediend ovel bekwaam om hem van eene kwaal te redden,
met welke hy nog veele jaaren leeven kon , doch tevens zeer Igefchikt om hem met al dat zeer ligtlyk om hats
helpen. Wanneer in een land de degen van .. den Burger tegen den Burger is getrokken , kan men den uitflag
niet voorzien; en het kau zeer ligtlyk gebeuren , dat men
voor flroomen van Burger-bloed , voor de vryheid vergoten , niet ander& koopt dan eene- verzwaaring van kete-nen , zo niet eene volflagene Slaverny , voor eene wel eeBigzins bepaalde, doch nogthans heilryke , Vryheid.
De Patriot zal' in alles zyn licht volgen, en zig bepaalen voor het geen by agt het belang van 't Vaderland te
zyn, zonder te letten op het geroep of oordeel van anderen , en zig te laaten wegrukken door den ftroom van.
partyzugt. Al ' wie zig doqr partyzugt laat regeeren,
die eene_ zaak af- of goedkeurt naar maate zy van deeze
of geene party voortkomt , is geen Patriot; al ware het dat
de iparty , welke by aankleeft , over 't algemeen de beste
zyde hield ; hy is, in dat geval , alleen partydig, en ver»
zaakt het karacier,, waarop by roemt.
De Patriot zal, om gunst noch leed , de goede zaak verlaaten. De bevordering van zig , of de zynen, mag bet
doel des eefzugtigen zyn ; de Patriot zal de belangen van
zyn Vaderland . niet verzaaken voor een ampt , voor een
eernaarn , voor de gunst van eenen Vorst : maar by zal
zig ook niet laaten leiden door den ltroom der menigte,
of zynen pligt vergeeten om de toejuichingen eener wufte menigte; de zugt , om als een Patriot geroemd , gevleid te worden zal hem niet bepaalen , of de vrees , van
als een kwaalyk gezinde gehoond te worden , afhouden
van zynen pligt. Fly wil een Patriot zyn, en niet fehynen ; en by braveert even zo wel de woede van een raazend graauw als de grinimigheid van eenen vertoornden
Vorst.
De Patriot bemint zyn Vaderland boven alles; doch.
daar.
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daarom laat by niet na, een vriend van 't gebeele rnetisch6
door te zyn. Hy agt zig verbonden tot liefde, your elle,
menfchen , als deelgenooten van dezelfde natuur als
kinderen van, een en denzelfelen algemeenen Vader. Maar-,
even als een wys en tederhartig vader, fchoon een opregt menfchenvriend , fchoon een goed Mager, bet
welzyn zyner kinderen ftelt, boven dat zyner medemenfchen en medeburgeren, zo ftelt de Patriot het belang
van zyn Vaderland haven dat van alle andere Volken.
Hy is bereid de pligten der algemeene mensehlievendheid
omtrent elle de Volken des aardbodems te vervullen , indien daar door zyn Vaderland niet benadeeld wordt: mar,
wanneer men kiezen moet tusfchen het Vaderland .en andere Volken, dan is zyne keuze reeds bepaald , en by
zoude zig zelven als eenen dwaas , als eenen verraader,
befchouwen, indien by een oogenblik twyffel ttond, aan
wien de voorkeur te geeven. Doch dit belet hem niet billyk
re zyn omtrent andere Volken , en hunne deugden te bewont/ern en na te volgen: hy gevoelt, dat hy zyn Vaderland dan waarlyk dient, wanneer by het goede, dat
by by andere Volken , al waren het zelfs de vyanden zyns
Vaderlands , en bygevolg zyne vyanden, ontmoet , onder
Tyne medeburgers overbrengt, en in den Vaderlandfchen
grOnd &e heilzaame planten aankweekt , wear door mooglyk een vyand veel boven bet Vaderland vermag.
De Patriot heeft eenen afkeer van alien die geene Patriotten . zyn. Hy befchouwt ze als laage zielen, als flegte
Burgers, die hun byzonder belan a , boven het algemeene
Itellen. Maar in dit zyn oordeel isbby omzigtig; by heeft,
ona in dit opz'gt roeklooslyk te vonnisfen. Bewust van
c1e zwakheid van 't menschlyk verfland , gevoelt hy, dat
cleze en Beene, die in andere begrippen zyn als by, ter
goeder trouwe handelen kunnen; en dat zelfs in gevallen,
waarin al eenige fchyn is, dat die menfchen hyzondere
inzigten bedoeld hebben. De les van niet ligtlyk te oorcieelen, is by hem eene heilige les. Het is alleen , wanby duidlyk ziet, dat zulke menfchen tegen hun beter weeten aan te werk gaan. Zo zal by zig ook Diet lietlyk
op die geenen verlaaten , die eenen grooten fchyn van Patriotismus van zig geeven', bewust , dat ook zeer laage
beginzelen by dezen kunnen werken , vooral in tyden ,
wanneer het wonrd Patr ot een foort van partyleuze is
geworden. In zulke tyden kan men zig, nit eigenbelang ,
zo wel by de goede als by de kwaade party voegen; gernoodte.
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groottle yveraar voor het Patriotismus kan, in zyn hart ,
even zo verraaderfche beginzelen voeden, als de aankleever
der tegengeftelde Vooral zal by omzigtig zyn omtrent . de zulken, die eene omkeering in den ttaat uic
de laagte in de hoogte zou kunnen verheffen; of die,
door bun yveren , zig nit eene vergeetelheid zouden kunnen trekken, waarin eene ydele eerzugt hen niet langur
duldt te blyven kruipen.

AANMERKINGEN

OVER HET VAN KITTEN LEEREN DER RINDEREN.

eer waarfehynlyk heeft men
Beene eeuw, zeder;
s'Schepping,
opvoeding geredcneerd en ge,
zo veel over
in

de

de

fchreeven , als in deeze. De wereld is als overkropt met
boeken voor kinderen, ouders en meesrers; met handleidingen, met waarheden, dwaasheden , uitvoerlyke en onuitvoerlyke onderwerpen, wonderfpreuken en belachlyke grilligheden,
alleen betreklyk tot de opvoeding der jeugd. Een ieder, die
jets heeft geleezen en nagedagt, ja ook , die fchynen wit
geleezen en nagedagt te hebbert, redeneert over de beste op,
voeding, en meent, in de handelwyze van anderen , doizenderlei misflagen ontdekt te hebben, die hy zig verbeeict te
kunnen, en als by eens vader zai geworden zyn, to zullen
verbeteren. Ondertusfehen ziet men niet, dat alle doze
fraaije ontwerpen, alle deze Fyn doorgedagte zamenfiellen;
dat alle doze verhchte Mentors eene zeer merklyke verbetering in de zamenleeving te wege brengen. Wat moet men
4aar uit opmaaken ? Dit, of dat deze ontwerpen onuitvoerlyk zyn , of dat zy in zigzelven niet deugen ten zy
men vooronderfielle, dat de wereld to balftuurig is, om 'er
gebruik van to willen rnaaken. Anders, zeker, moest nu reeds
de befchaafde zamenleeving, de zogenaamde groote wereld,
bet toppunt van volmaaktheid bereikt hebben , nu alle die
jonge Heertjes en Juffertjes, welke vO6r twintig jaaren begonnen hebben die nieuwetvvetrche en verfynde opvoeding te
te genieten, menrchen geworden zyn. Maar helaas! is de verbetering zo zigtbaar ? Hier zou men byna met SALOMON zeggen. Daar isfilets nieuw s onder de zonne.
Eene van die nieuwigheden, zo zeer in doze eeuw toege.
juicht , is, dat men de kinderen niet met het geheugen , en
sneer met het verfiand moot doen werken. ROUSSEAU deed. zy..
nen Emile Diets van buiten leeren; hy deed hem maar opmerken ; en liet het van de vrywillige bepaaling zyner aandagt afhangen , of by iets leerde dan niet. ROUSSEAU 'S Emile leert alles uit eigen gemaakte opmerkinpen; om dat Rousszsu op het
pa-
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papier hem alles doet opmerken. Dan eon Emile, gOoreil
niet, gelyk Minerva, uit Jupiters hersfenen, uit het brein van
ROUSSEAU, maar op de gewoone wyze der overige menfehen,
zou weinig of niets opmerken; by gevolg • weinig of niets weeten; en ,twintig jaaren oud , zou hy onkundiger zyn dan deloniplie boeren jonge op zyn tiende jaar.
Het van buiten leeren ,in de kinderen is , Wat men tegen-.
Woordig daar -ook tegen inbrenge, naar myne gedagte niet at,
fchadelyk als men wel voorgeeft; het is zelfs veeleer /voor.
deelig en noodzaaklyk. 1k beken, men kan dit te verre trekken; men kan, door een kind al te veel te doen van buiteti
leeren, het den lust doen verliezen , en eenen afkeer inprenten tegen ,alle aanwending van de aandagt : maar gene maatige
oeffening van het geheugen in een kind is, naar gedagten, eene zeer, nuttige zaak en een treflyke'gronelflag voor eene goede opvoeding.
Niemand zal in twyffel trekken , dat de opmerkzaamheid
van den geest de grondflag is van alle onze vveetenfchap; en,
dat hy, die het Incest weet op te merken ook de kundigfie
en bekwaainfle mensch is.
Nu , hoe vroeger men den geest gewent tot opnierkzaamheld , hoe vroeger men ook den grondflag legt tot die opmerkzaamheid, welke het verfland voltooijen moot.
Een kind is uit den aart fpeelzick , en zoekt naar verfirooijingen. Geeft men het in die ligtvaardigheid toe, gewent
men het niet zyne aandagt te vestigen , het zal , zyn geheele
leeven door, in die foort van verftrooijing blyven. Van bet
cone voorwerp op het andere fpringende; onbekwaam tot eenige oeffening van het verfiand ; niets doorgrondende; nergens
in uitinuntende; van het cone ydele vermaak naar het andere
jaagende; ongefladig in zyne bezigheden, in zyne verlustigingen ; onvergeuoegd met zynen liaat ; niets genietende dan
ten halve; ais te oppervlakkig denkende om lets to doorgron.:
den , en ten vollen te fmaaken; dit zal bet lot van zodanig
een kind zyn.
Zo lang het verfiand van eon kind to mak is om zig op
zaaken te vestigen, moet men het, ten einde het to leeren
zyne aandagt to oeffenen , met loutere kianken bezig houden;
en loutere kianken zyn alleen voor het geheugen.
De vroege kindsheid is de tyd om van buiten te leeren ;
het is de tyd om taalen te leeren, die in den grond niet antlers zyn dan kianken.
Daar het noodig is voor een kind, gefchikt, zo niet tot de
Weetenfehappen , ten rninfte voor de groote wereld , ceniga
taalen, buiten zyn moedertaal, te bezitten, kan men geenen
tyd beter daar toe befieeden dan de kindsbeid; eon tyd, die
tuch anders verlorcn zoude zyn; daar het verliand nog niet
bekwaain is tot het begrypen van eenigzins ingewikkeldcs.
voor,
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Vooi*:tellen. Voeg bier by, dat de Natuur zclve ons tot doze
handelwyze ais tehvnt to noodigcn , door de grootere vatbaarheld der kinderen boven de volwastenen om met het geheugen
te weaken.
Ecn kind , het Welk men eene niet te zwaare task , om van
buiten to 'wren en in zyn geheugen te prenten , voorfchryft,
is daar door bepaald, om zyne aandagt eenigen tyd to vestigen ; en verkrygt, dus doende, eene heblykheid tot het oefenen van mien geest.
Een tweede fink, waar toe men de kindsheid ook zeer gefehikt heeft te•agten, is het leeren der aardryksbefehryvinge,
ten minac voor zo verre dezelve alleen een voorwerp van het
gehengen..,zy. Men kan een kind gemaklyk do Jigging der
Landen , Steden, Zecèn, Meeren en Rivieren op eene Kaart
wezen, en de vercieeling der landen v6Orzeggen , of uit eon
kort begrip doen van buiten leeren.
Zo is ook de vroege jeugd de regt gerchikte tyd om eenen
aanvang to maaken met de beoeffening der gefehiedenisfen; en,
in bet nog !outer lydlvke verfiand,naamen van volken en groote manners; mitsgaders om de merkwaardigfte jaargetalien,
veldtlagen, COZ. het geheugen aan te beveelem.
Alle deze dingen in eenen tyd aangeleerd, welke tot bet
aanleeren van niets antlers bekwaam is, zyn zo veele nuttige
boowiloffen, vroegtydig verzameld. En men zal , wanneer de
tyd daar zal zyn on] ze tot bet optrekken van een gebouw te
gebruiken , bier door voorgekomen zyn , dat men dan den
tyd, dien men belteeden kan om to bouwen, niet behoeve to
verkwisten met ze to vergaderen. Ook zal bet opdoen van
dezelven der Jeugd reeds eene hebbelykheid gegeeven bob.
ben om to arbeen.
Het van buiten leeren van leerfiellige Waarheden , tot den
Gadsdienst betreklyk , heeft dit nut niet , dewyl die Met alleen het voorwerp moeten wezen van het geheugen , maar van
Let verftand , en vooral van het hart, en in de kirdschheid
volfirekt onverfiaanbaar zyn. Al het nut dat een kleene jon0-en van ooze nicest gebruikelyke Vrangboekjes hebben kan, is,
dat hy zekere konstwoorden geleerd heeft, welken hem nsderhand verftaanbaar gemaakt zullen worden ;• loch die by
clan even zo wel zoo kunnen aanleeren, als hy de konstwoor.
den der weetenfehappen leett , op welken by zig daar na
toelegt.
Even bet zelfde , doch in minderen trap, is waar van do
Zedenkunde. Het is onmoogivk dat een kind in flaat zoode
'
zvn om een zamenfiel van zedenkunde
to verfiaan. Doch dit
neemt niet weg dat men eon ICnd behoore to leeren, coat het
doen en la .aten mocte; dat bet zyncn ouderen g,ehoorzaam zyn,
zynen broertjes, zusjes , ea ook anderen menlehen liefde toe.
draagen moete; dat men g olfs her doe gevoelen„ dat bet lief:,
Cg
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de aan zyne ouderen en modemenrebet t fchuldig zy ; want,
zodra een kind eenig befef begint to krygen , is het vatbaar voor
aandoeningen van liefde en dankbaarheid; aandoeningen , welken wv zien dat =Ifs veelen der dleren eigen zyn. Zo kan
en moet men oak een kind, zonder het met do konstwoorden
en konstverdeelingen der Godgeleerden op to houden, zeggen ,
dat alles is gemaakt van eenen God , of van eon good erf wys
Wezen , van wien het alles heeft ontvangen; wien het gehoorzaam moet zyn; die wil dat het zyne ouderen en de andere
inenfehen liefhebbe, en bun wil doe; die het zal gelukkig maaken als by dit doet , en firaffen als by anders handelt ; dat by,
als by kwaad mogt gedaan hebben, daar berouw over ,moet heb7
ben, het niet weder doen, en dat God hem dan ft;unflig zal
zyn. • Deze en foortgelyke leeringen behelzen waarheden, die
een kind al vroeg verflaan kan; mar welken het zyn gedrag
kan inrigten, en om welken te weeten by Beene voor hem onverfiaanbaare kunstwoorden, en Onderwyzingen, behoeft van
buiten te leeren; die het mooglyk te . wenfehen ware, dat door
bet gemeen , fehoon tot jaaren van onderfcheid gekomen niet
veele andere artikelen behelsde , dan die eenen oremiddelyken invloed op het gedrag hebben.
0. 0..

,

DE BRAAFHEID EDELMOEDIG BELOOND.

Eene waare Gefehiedenis van dit yaar,
(journal de Paris.)
Fruitverkoopfter, te buys bekend,
genanind, die
E en
achttien Kinderen gehad had, en van welke nog tien in leeveu
AIM/4E

waren, moest met dit tairyk Huisgezin leeven van het Hein
inkomen haars Fruitswinkeltje, en het dagloon van haar tweeen zestig jaarigen Man, een Huurkoetzier. Haare ongetrouwde hadt vyf Kinderen ter wer gild gebragt ; drie waren
overleeden , een vierde was, ow flegt gedrag, vastgezet ; het
vyfde was omtrent vyf jaaren oud Coen de Moeder flierf.
Deeze maakte , by een, met eigen hand gerchreeven , Uitcrflen
Wil, haar goed aan de Vrouw eons Bakkers, in goeden doen gezeten , met voorbygang van haare Zuster : waarfehynlyk die
Vreemde begunfligende om dat MERTHE haar zo dikwyls
crnftig befiraft had over haar fchandelyk gedrag.
De nalaatenfchap beliep meer dan vierduizend Livres.
MERTHE, die alleen de Erfgenaam van /mare Zuster dagt te
aullen weezen, zag , met groat bartzeer, eene low , die haar,
in eene hehoeftige Huishouding, wonder zou te flaacie goko,
Men zyn, in harden van eerie Vreemde vallen. Zy vervoegde
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de zich by een Regtsgeleerden , die haar verklaarde dat deeze
fehriklyke onregtvaardigheid niet te veranderen , en het Testamenr niet kragtloos te maaken , was. Zy hadt,den Regtsgeleerden fpreekende , het vyfjaarig Kind haarer Zuster by de
hand ; zy omhelst het ; met veel hartlykheid betuigende:
't Is dan zo, ik zal deeze Wine met my neemen ; deeze no-

laatenfchap zal my nientand betwisten : want ik gelaof zeker ,
dat de Vroww , die de Erfmaaking aanneemt , het Kind in 't
Hospitaal zoi4 zenden am 'er zich van te ontdoen ! -- De

Regtsgeleerde, verbaasd over dit zeggen, oordeelde het billyk
haar het getal haarer eigene Kinderen te herinneren , en haar
te vraagen, hoe zy , reeds tien Kinderen hebbende, zich niet
den last der Opvoedinge van dit Elfde zou bezwaaren 1
Hoe! hernam zy , vor drifts , dit ongelukkig Schaap kan 't
niet helpen dot het in de wereld gekomen is ; het moet gevoed en
gekleed worden — GOD zal my helpen ! Zy hieldt haar woord,

en bragt dit Kind by de,haaren.
't Geval werd bekend. Eerie Loge van Vrynietze,
laaren , te Parys , la Candeur geheeten, beroemd door veele
daaden van Vaderlandliefde en Goedertierenbeid , gaf in
'Sprokkelmaand deezes Jaars een heerlyk Feest. Meer data
honderd veertig Perfoonen van beide de Sexen , en van het
eerfte aanzien, maakten het gezelfehap uit. Naa de gewoonlyke pligtpleegingen , werd 'er een gordyn opgefchooven , en
men zag de braave
op een heerlyken throon , omtingd van haare tien Kinderen , en met het aangenomene
Voor zich. Zy waren alle, nevens
op kosten der
Loge, in nieuwe kleederen geflooken. — De Marquis
toen Voorzitter,, verklaarde,
eerie aandoenlyke Aanfpraak ,
wat deeze Vertooning in hadt. in het tederite gedeelte dee;er Rede zette Mevrouw , de Gravin DE
. , een Burgerkroon op 't hoofd van MERTHE. Mevrouw de Marquitinre DE ...... gal haar eerie welvoorziene Goudbeurs, en
Mevrouw de Gravinne
reikte haar eerie Mande
toe , met het Kindergeed voor het negentiende Kind , waar
van zy zwanger ging. Het Kind, door 'Isar aangenornen ,
werd hernomen door de Societeit , die zich met de opvoeding , en het verder hezorgen daar van, belastte.
Dit hartroerend tooneel , en de treffende aanfpraak van
den Marquis DE ...... deeds de traanen biggelen van alle
Aanfehouwers. Hoe flreelt een Vertoon ! ze zeer tot core
firekkende van de Geevers als van de Ontvangers !
MEATH&

MERTHE ,

DE .... •
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MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTER EN,RONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

HET NUT DER WARE VRIENDSCHAP.

8 Edele Vrfenclichap! die door nood en flood gekroond,
Zo wel op Door'nen treedt, al op Zaphieren wandelt,
En, hoe 't geval zich keere, ooh nimmer avrechts handelr.
ZELS,

Z

Brieven en Befpiegelingen.

eer hevallig zyn al de omechryvitr .en , die van de ware
Vriendfchap worden gegeven. Eenparig, volgens alle getuigeniSfen , is zy de Baarmoeder veler genoegens op
de, waereld. En wie kan aan deze waarheid twyffelen
Hy, immers , die oprechte vrienden heeft , fmaakt
het Neil , der menfchelyke natinlr waardig
en ,
by kan zich, in de wederwaardigheden dezes levens ,
ter vergenoegen , wanneer by iemand kent , die hem,
goedwillig, dien last helpt torsfchen, Het nut der ware
Vilendfchap behoort dus nit een tweeledig gezigtpunt befchnuwd te worden
zo in geval van voorfpoed en.
In
geluk ,
als van tegenheden en rampen.
in beiden
beiden spent ze eerie Iron van troost ;
is het nut onbeichryfrelyk. Wy zullen beproe•
ven ,hoe ver wy , ter volbrenging van onze belofte , onlangs gedaan , cue fehets , daar van tekenen kunnen : —
dit nochtans voor of verzekerende , dot het niet dan ene
flaeuwe tekening zyn zal , in vergelyking van bet dadehull onderling ver)yk nut, dat deugdzame Vriendeu
keer trei;ken.
De grootile vrengti , de hartetykfle blydrchap, openbaart
zich , wanneer Vrienden gezamenti)k delen, in de onzon(lige vermaken, die de rnilde p atina., door de Goddelyke
befchikking , verleent ; en, dit fr elchiedt voor al,
van Zegeninh
als de een den ander deelgenoot kan maken
gen. Inciien wy enigzints gezindheid hebben , om, als gezellige Menfcben , in de Maatfchappy te leven dervmden we, dat gene Zegeningen peter gefinaakt worden, dan die men, met anderen , en hovel] alley , met
011",
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onze Vrienden, geniet.
Het genot, dat wy 'er
zelven van hebben kunnen , vergenoegt ons niet , zo wy
'er geen anderen in kunnen doen &len. Hoe menignmal
wenfchen wy niet, als ons lets overkomt waar door ons
vergroot, of flechts verldvendigd words, dat degenoegen
b
b
ze of die onzer Vrienden 'er Getuigen van mochten zyn.
Van wan, dit antlers, dan om meerder gevoel, en bezef,
En, in de daad, zy
van het goede te hebben ?
men let, op het ouderhoud of de gefprekken ,, die daar uit
't zy men ziet,. op de N4rnieugeboren worden;•
wing, de dankbare erkentenis en aandenking van Zegenin't
zeker, dat bet goede te genieten, met
gen :
een rcchtgeaart Vriend, oneindig meerder zoets dan
het zelve allan te finaken, en daar van geen deelgenoot te
hebben. En al is bet, dat ons zulke voorrechten te beurte vallen, zich al166nlyk tot onze Perfonen bePalen , en
waar van men derhalven wets dan de melding en bekendmaking km mededelen • — in dit geval nochtansftkkt ons een
' hlydfchap. Van al wat ons genoegegoede vriend tot veel
.
lyk overkomt zyn wy gereed, en gevoelen ene neiging,
om bet zelve openbaar te maken. De aart der vreugde is
zOclanig, dat wy door dezelVe als genoopt worden, bekendmaking van derzelver oorzaak te doen :
't zy,
door in ons gelaat zulke vergenoegde trckken tc bre-ngen,
die ons geluk ontdeldten; 't zy, door ons hart- 2.6
zeer in te nemen, dat wy als gedrongen worden , om bet
geen cos is te beurt gevallen te verhalen. De natuur fchynt
no gefehapen te zyn, dat de verrneerdering van geluk ons
dan eerst recut aandoet, wanneer wy milks aan anderen
Is dit nu zo:
mededdlen.
wel, wat vermeerdert bet genoegen dan niet, wegens voorfpoedige ogenblikken, als men verzekerd is, iemand, op bet Tonecl den
ondermaanlche verandering , te hebben , die reikhalzend ,
de gelukkige tydilippen inwagt , dat zyn Vriend
hem de
'
vabreiding van zyn geluk komt aankoncii g,en. \Vie weet
Diet, hoe de vergiftige wangunst, in zulke omflandigheden , zicb met alie hare hatelvkheid vertoont ?
Hoc
de vuile nyd al baron Zwadder nitfpnuwt , orn dat het goniet den nydignard, of afguniligen , mar een nudeTen, ten deel gevallen is? Hoe menig ecn is 'or niet, die
met grvnzing onze bevordering verneemt; — en nit wiens
ogee to lezen zyn de gedachten , die by daar by inaakt ?
wat fchroom,om 'er van te gewagen veroorzaakt dit
niet menigmaal? —en hoe zeer zulks bet genoegen
ver-
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vermindere , weten zy te getnigen ; die immer in zoortgclyken toeftand , ter voeding van nyd, gerchroomd heb-.
ben hunne welvaart en voorfpoed te vermelden.
Zy dan ook kunnen best getuigen , hoe aangenaam bet is ,
in dat geval , een getrouw vriend te, hebben. Gebeurt
het dan , dat de voorfpoed van 'een hunner,, onverWagt ,
is toegenomen : -- de eerfle zorg is , 2yn Vriend ,
dear van, bekendinaking te doen ,
zamen ver&nigen zy hunne harten in blydfchap , en Men in eene
ongoireinsde Vreud. — zarnon fmaken zy de verrukking , de innige aandOening , van het gemoed , die dant
uit ,,getkoren wordt. „Belangeloze deehleming doet zynen
Vriend'2er zo veel zoets in vinden als by zelve ervaart ,
dien het geluk gediend heeft. ---- Dan , dit is het Piet
al :
deze gebeurtenis geeft aanleiding tot leerZame
aanmerkingen , en leidt hen op, tot den oorfprong van
zynet
alles. Zy erkennen . in dezen Gods heftier;
weldadigheid - en goedheid geven ze eer; — en verzy
klaren hunne gebele afhangelykheid van Hem :
kennen daarOm ook, noch aan zich zelven , noch aan enig
Schepzel , toe, dat can hunnen Hemelfchen Vader behoort. 't Is bier — 0 God ! onzes levens , in v: ions
hand onze adem is ;
in wien wy leven , ons bewegen en zyn ;
van wien wy alle dingen heben die ons7 da g aan dag7 overlaadt met
ben;
Zegeningen van bet goede: — U zy aanbidning , dankzegging , en heerlykheid ! Dankbaarheid nu aan God ;
, voor bet vervolg , vertrouwen op Hem ,
is dus
het voorname , waar toe zy elkander aanfporen ; - en
voorts , om in ene yverige betrachting van pligt, volvaardig
dat werk te verrichtem , dat aan ieders bezigheid verknocht
vin den ze overal
is. Neemt de welvaart toe,
zegen,
voigt him alOmme voorfpoed, -- zy
vermanen elkander, aan die Zegeningen niet gehecht te
hunne barten 'er niet op te zetten , -zyn;
en zich daar op niet te verhovaardigen of te verbal-en.
in din wound, zy moedigen elkanderen aan, om yverig
in deugd , en volilandig in bet goede te zyn.
Men denke Met, dat de vorenftaande vermaning , alLier,, ontydig ingeviogten , en ongepast gebezigd wordt.
.Nooit komt ze freer te pas, dan, wanneer alle onze pogingen gelukken , en onze ondernemingen met ene goede
uitkomst bekroond worcfen : onze harten zyn dan
in groot gevaar,, van ene ongeoorloofde verkleefdheid aaa
het
Jih
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het goed van de waereld te verkrygen ; en onZe
zinnen , lusten , en begeerten , om daar aan geboeid te raken , en in het zelve ons enig heil te ftellen. De waereld verbindt ons meest, als het 'er ons wel op gaat.
— De beguicheling , die ze bezit, werkt met de grootIle kracht , als de overvloed , met alle de tekoorlykheden,
die haar vergezellen , ons te beurt valt : De trotsbeid , — de hovaardy,, — vat dan post, wen ooze
that, onze vermogens, ons toelaten, in meerder ruimte ,
gemak en vermaak , te •leven dan anderen. Dan derst ,
legt men meest bloot , om God uit het oog te verliezen;
en Hem te verfmaden , die ons alle y fehenlit.. De
aanhoudende genieting van milden zegen maakt ons daar
aan gekvoon;
en wy vergeten ligtelyk , dat het
God is , die ze in an ogenblik kan verkeren , en van ons
nemen. Wat is derhalven noodzakelyker,, dan deze aan.
fporing , om God in erkentenis te 'louden? - en de
waereld klein te achten ? — Wat is meerder de pligt
van een waar vriend ?
Dan,
't zyn altyd geen flonden van voorfpoed r
De ervaring leert ten duidelykfte , dat 's menfchen
gangen , in dit levee, niet altoos veraangenaamd worden,
Diet op rozen te wandelen ; — maar dat, integendeel,
zyn weg , fouls , met door'nen bezaeid wordt , en dug,
afwisfelend in voor — en tegen fpoed, afloopt.
Geen mensch inners, of Hy vindt zich gedrukt, door
tegenheden of rampen , die dezen that vergezellen. Hoe
vele middelen en wegen zyn 'er niet, die de ogenblikken
van 's menfchen leven allerbitterst Lumen maken ! — welke
en finarten des Lighaanis , die hem, zuchtend ,
zyne dagen kunnen doen flyten I
Wat quellingen,
vernederingen, en tegenflanden , onttnoeten hem wel eons
op de reize naar de eeuwigheid ! Allen dezen daar
in ; en, fchoon niet elk in ene gelyke mate, noel-nails ondervindt ieder, dat de have der. eenwigheid, Diet bercikt
worden, in ene rustige , en ongeftoorde kalmte ;
maar dat deze reize ons meertnaals bloottleft aan herige
flormen van ongenoegen , rampen , en tegenheden. Daar
het des vast flaat , dat 's menfchen leven in voor
tegen — fpoed verdeeld is ; - hoe goed is het dan
Diet , dat God in den mensch gelegd 4eeft ene vatbaarheld, voor de indrukzelen van firma , die een ander tref.
fen :
en dat Hy deze ingedrukte eigenfchap , als
een uitvloeizel nit zyn heilig wezen , 's menfchen Datum.
heat
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heefc ingefebapen: — in zo verre ,dat weinig menfehen,
hoe onmenfchelyk anders, -- hoe wreed, in huune
verwaande denkbeelden , — 'er geheel van oritbloot zyn ?
En, in de daad , welk een gelid; is dit niet , voor een
Ceder en aandoenlyk geftel; your wien de tegenheden veel
ondragelyker, en onOverkomelyker zyn zouden , by aldien
een ander zyn lot onmetiogend berchouwde , en de szieltreffendfle wederwaardigheien , zonder aandoening en rnedelyden , bywoon4.. liehalven, dat uit die indrukken geboren worth, ene' geneigdheid , tot het aanbrengen van
p ulp • en bytlawl. — Her , medelycien, bet deelnemen ,
werkt 'yvet , en fpoort aan, om middelen tot verligting,
en ontheffing uit te denken , en aan te wenden. Is dit
nu ene- algemene eigenlchap , die van den enen mensch
op den anderen werkt : wie kan don twyffelen , aan
de volkomenfte werking, wanneer dezelve , door zuivere
Dan, gehoipen door
Vriendfchap, wordt, aangezet?
de bykomende drift, welke uit de achting en genegenheid ontipruit , kan het niet anders, of ze moet veel h6viger kracht oeffenen dan in bet algcmeen tot alle menRben. En dit is genoeg , um daar uit of te Leiden , dat
ware Vriendfchap altoos gerecd zyn moet, um in tegenfpoed en rampen huip aan te voeren. Trouwens tilt vbIgt
genoegzaam nit de fleehts oppervlakkige begrippen , die
men van dezen pligt vortnt. Want, hoe zoude men the
(laden welke allan ene bereidvaardigheid aantonen , om
deel te remen in vermaak en genoegen, — tegeus de
minfte rampipoed niet befland zyn, cne cigenfchap van de
ware vriendlchap kunnen noeinen. De ware , cie oprechte , vriendichap is best in tegenfpoed te beproeven. Zy
allan weet het jok , en den last, van rampen en ongenoegen , door den byftand die ze geeft , dragelyk te maken. Voor de folteringen van een wreed lot , is geen gedeze deinst , in.
veinsde vriendfchap bellaanbaar;
tyden van nood, to rug;
dan, als ze meest te
pas zoude komen , imdekt men, dat ze in niets meer,
dan in .ene uiterlyke vertoning, beflaan heeft. Tern welmbend vriend, daar en tegen , trotfeert de woedendrce
flormen van onheilen. Zyne Ziel, waarlyk deel gehad
hebbende en de beloofde trouw, verheft zich , mannmethg, teg,ens alles aan, — en zoekt, in flood en dood,
de oprechtheid van zyn woord , de trouw , door hem ge5woren , aan zynen meclgezel tc bevesti gen. Laren wy
e;emene tuevallen der menfchelyke
t'rnarten cit ziekten
II h 3
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zwakheid, het katyvig lighaam van zynen vriend aantasten,
— laat 's waerelds onrust en kwelling zyn verdriet ver,
meerderen; ja , laat vry de onnagaanbare wysheid, zynen korten levenstIond, alle aangenaamheid ontrooven:
't is nogtans zyn getrouwe vriend , die hem , in dit alles ,
byihat, en zyne vermogen aanwcnt om zyne (mart te
verzachten , zyn verdriet te verhgten, of hem zyne rampen te biter te doen dragen. Al is bet, dat zyne gerin,
ge en bepaalde vermogens gene Lighanielyke vermindering kunnen aanbrengen ,
of clot zyne zwakke po.b nw ell te kort fchieten, om het onaangetiame , en .verdrietelyke , weg -te newt; zyn goede raad , *en gemoedelyke aanfpraak vertroost ten minlIen den lyder. En
wat genoegen is het niet, in dien toeftand, zich 'daar
van te Lumen bedienen !
— Het byzyn,
het
verkeer, -- van .onze vrienden geeft dan veel zoet;
bet beurt ons neergetlagen hart op;
— bet
vernieuwt onze lusten; — bet bemocdigt ons vertrouen bet fterkt onze hope:
wen ,
want, gelukt
al eens de bygebrachte hulp en byttand niet; — wordt
ze met de gewenschte en hedoelde uitwerking niet bekroond :
dan nog vindt men gronden van troost , en
opwekking.
Hy toch leidt de denkbeelden van
zynen bec1rukten vriend op, tot den eeuwigen oorfprong van :Ines.
Fly zoekt, door gepaste bedenkingen ,
alle murinurerende klachten over zyn lot , in hem , v6Or
terwyl by hem aaniPoort . tot ene Christe komen;
telyke gelatenheid, en ilitle verdraagzaamheid, als het echte kenmerk van cen Christen.
Hy duldt daarom
onk gene vergelykende optelling, van de nooit te doorgronden en altoos wyze befchikking van God , over hem ,
en ancieren, die , door hunne voorfpoed en weelde , de
waereld tot een lustplaats waken: ------ Hy brengt hem
omler 't oog, hoe beldigend voor de Oppertie Majesteit,
die vrymagtig over zyne fchepzelen befchikt , die redeneringen zyn zouden :
en hoe juist . dergelyke verwaande
begrippen ftrekken, cm den Almachtigen , in den voortgang van zyne kastydingen, te rechtvecrdigen.
Eindelyk , herinnert by hem het cogmerk zyner ' beftemming, de Eeuwighcid, die op hem wagt; — en , dat
by zich op de reize dervaards bevindt: —
mede ,
dat de wrangfle tegenipoeden , op dczelve , van byzonderen dienst, en van oncindig. veel nuts kunnen zyn
Cod veel your den Geest te hebben --- de zucht tot
de blyvende bezining van de waereld le matigen, — cu
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een verlangen, ene vurige, ,en kragtige begeerte , naar
den hemel te ontvonken. En alle doze vermaningen en
opwekkingen, viriden te gerthieren iugang, en hebben te
meerderen invloed, om dat ze van even vriend
voortkom.en; aan wien men altoos de beste oogmerkert
toefchryft, en van wien men niets verwagt, dan bet geen
tot ons meeste nut dient.
Doch is bet, dat de noodlottige onheilen , tot die bovenmatige hoogte. niet fleigeren, maar gernaer wecierwaardigheden 'zich -Opeoen;
dan ook is diet nut van
de ware 'vrienclifehap oubefchryflyk. Hy, die een oprecht
.Vriend, is, Itch, zich bereidvadidig in den weg, om alle
hinderpa)en , die zich , als onOverwirmelNk voor het nog
van .zynen zwaarmoedigen Vriend opcioen, nit den weg
te ruinten. Altoos is by bereid, yverig en genegen , oat
byfland en rand te geven. Ontrunt twist of verfcbil, tusfchen naastbefIaanden of anderen, de kalmte van
het gemoed; dozen poogt by tot bedaarde retie.
ndringen te brengen, en tracbt lien, door overtuiging van
de onbillyklizid der befchuldigingen te bewegen, om
{land te doen van alien argwaan , dicn zy tegens elkander
hadden opgevat, en die in hunne batten plants genomen
naogt hebben. Den belddigden zoekt by van alle driftige
_ eifchen, die de zogenaanide eer hem inboezemt , al te
brengen; en zyne gedachten onbenevekt te bepalen , tot
de Vriendfchap , die 'et plaats geliad heeft , of tot de onderlinge betrekking, die 'er door blocciverwantichan als
nob plaats heeft. Fly weer, zo door gefeliikte rclien6ringen , over de geringheid en beuzelachtigheid der e-,ewnanQie of voorgegeven belediging;
als door verligtende
voorilellingen van het gebeurde; alien ingebeelden
boon te doen verdwynen; om de wederzydfche rust en
de oude ante to herffellen , en weder te brengen. Geraakt men in omflandigheden, dat men raadgeving nodig
liceft, en zyne geheimen elk een niet kan aanbetronwen;
- ook dan is de vriendfcbap ene veilige toevlucht.
Want, behalven dat men, aan zynen Vriend, gerust zyn
hart open legt, en hem onze geheimen voordraagt , als
zulks, nit kracht van Vriendfchap, hem fleiliglyk toevertrouwende;
zo doet, in dit geval, de opmerkz!une aanclagt , en de wysheid van een waar Vriend,
beIdert de denkvde bekommernisfen verdwynen,
heciden op; ----- geeft ons meerder doorzieht,
en flelt ens, vultvcis, in Nat, om ras te kunnen weten,
waar.
h4
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waartoe bet beste te befluiten. Men weet, limners zy,
die enigzints op zich zelven acht g even , en geleerd hebben , niet te vecl op eigen vermogens. en wysheid te betrouwen, kunnen dit niet loogchenen ; hoe weinig wy menfchen,, in ooze cigen zaken, recht gefchikt zyn, om te
oordelen, en met die onzydigheici te verkaen , die 'er
vereischt wordt , om de beste zyde te kiezen, en de bekwaamfie middelen by der hand te nemeri. Gezwegen ,
dat wy, in treffende ongelegenhecien. en voorvallen, at
meesten tyd, die bedaardheid misfen, die zo hoog—nodig
is, om ons voor buitenfpwige of driftige Happen te behoeden; ten minfte ons to outhonden, yak zulke
overhaastc befluitert, die wy ons naderhand beklagen.- Tegen dit alles is gem beter middel, dan de raad van een
1,y aar vriend, die, met hedaarde onzydigheid , ons voor,
{lel. boon , de wederzydfche belangens wikt en ,weegt , en
ons in that ftelt , dien weg
te than, welke meest
m
dienluig is, tot bevordering van onze rust en welvaart.
En zyn 'er wel otnitandigheden nit te denken, in welken
ware Vrienden ons niet van veel nuts zyn! — Het zoude
ous niet mocilyk vallen, 'er nog enigen te byzonderen , in
welken hunne nuttigheid zich duidelyk vertoont; maar
die alien behoren,in het getneen, tot die , welke reeds opgonoemct zyn; en de werkzaanaheden , niet gemakkelyk te ondericheiden , zouden zakeiyk op de reeds voorgedragene nederkomen: —we zullen , derhalven , ten beiluite ,'er alle6n
dit nog byvoegen.
Dat de ware vriendfchap vordert,
dat we 'op elkanders gedrag, gebreken , en zwakheden, zo
veel mogelyk , naukeurig toezicht nemen;
en dat
we die, naar mate van de ontdekkingen die we doen, niet
verbergen, maar onder 't oog, en de aandacht, van ooze
vrienden
moeten brengen. Bit is een onwederfpreketyke cinch van de vriendfchap! nit is een pligt ,
die aan dezelve onfehendbaar vast gemaakt is ! De roem,
de pule naam, de achting van onze vrienden zyn we gehouden v6dr te than, en te bevorderen;
en, zooden wy dan niet , op zyne- gangen letten?
Zoude
ons nog niet waakzaatn over hem zyn? Ooze vvanden
kittelen en flrelen zich daar mede , als wy ons misgrynen:
Als onze toorn gaande gemaakt is,
of one ontitoken driften ons onberaden, onbezonnen, doen
handeleii,
dan verblyden zy
-en hopen , dat de
ene verkeerdheid ons in de andere zal {torten. Doer een
een vrolyk
lq atige
ons mar dral*
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bruiken, dan de matighoid veroorlooft; zy zetten
ons aan daar in aan to houden, om zich, in onze vernedering, te kunnen beroemen. Befpeuren ze, dat inhaligheid,
vrekheid , of al to fterke begeerte om winst te doen, ons
ons tot zaken doet komen, die onzeu goovervoert,
den naarn krenken kunnen; — in plaats van ons te
waarfchouwen, of het gevaar v66r te Itellen, zien
ze met een lustig vermaak , dat ene ondeugd, die vele
Me] ellen bezielt ; ons medelleept , en in hare heerfchende
mac It brengt. Kunnen ze geile onbetamelyke, !Listen, by
ons artreffen, — in plaats':!van die nit te do yen , ontvonkcn ze dezelve, door die vuile drift to verontfchuldigen," als die, obder den fchyn van wellevendheid, of waereld-kennis , um: wdl mag plaats hebben. En, eilieve!
zouden oprechte vrienden dan niet anders omtrent elkandezy, bezield door yver voor elkanren handelen'?
dors nut, belting, en eer,
flaan, met alle optnerkzaarnheid, elkanders handeltngen Bade;
zy merken
en trachten de bron op elkanders verrichtingen;
nen, de beweegoorzaken , daar van te ontdekken en op to
fporen. Geeft dit eon waren Vriend gelegenheid, om bet
inwendig roerzel beter dan zyn vriend zelve te treffen , zo
!len by hem openhartig, rondborftig, inaar tevens ten niterften befcheiden, vO6r, het geen hy, ten zynen aanzien,
meent ontdeLt to hebben: waarlehonwt horn tegen de inkruiping, , en wapent hem tegen de kracht en het vermogen , welke ene ongeregelde , en niet wél beflierde hartstocht bezit , om hem verder to vervoeren. 'Er zyn , zo
in den om gang met anderen , als byzonder in ons verkeer
met goede Vrienden, zaken waar to nemen , waar van wy
bet verzuim in ons zeiVen niet altyd bemerken , en die cell
Hy zegt ons deoplettend Vriend in 't oog !open.
zelve„ met die vrypostigheid welke de Vriendfchap van
hem vordert: -- en tracht ons, door ene bekwame
handleicling, tot verbetering en verandering te brengen.
Ook zyn 'er zoms klcine zouden, waar aan wy toegeven ,
het vermogen dat ze bezitten , on] ons daar in to
om
den voortgaan, en van kwaad tot erger te brengen, ons
niet levendig voor den geest is.
Doze betoverende kracht fchilderen ze ons, met de fterkfte coleuren ,
boezemen oils daar tegen enen afkeer in, — en
zoeken ons op het pad der deugct to rug te brengen.
Alen vermoede niet , dat zulks in een vriendenpaar, zo
hcl+en, liiet to ins zonde hornet], of
als wy
:I -,
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nodeloos zoude zyn:
Die z6 denkt, begrypt niet,
dat we het nut gemaald hebben, van de ware Vriendichap,
zo als die, tusfchen menfchen, op deze waereld, plaats
heeft , en uitgeoeffend wordt. Wy alien zyn Schepzelen ,
die, zo tang wy in dezen float zyn, dagelyks in velen ftruikeien: --- die, door de neiging van ons hart, door de
vleijende waereld , en door de kittelende vertnaken , die wy
daar. in genieten , bloot om telkens tot alle kwaad
gebracht to worden, Ons ong kan gefloten worden, zo dat
we niet zien: — ons geweten, ons meermalen gewaarfchouwd hebbende , zwygt eindelyk, om dat het gees
kracht heeft„ tegens de woelmgen en bewdgingen der lusten, die hare plaats mgenomen hebben. tangs
dien weg geraken wy, ongemerkt, onder het onweerftaanbare geweld, van verdorven neigingen, en kwalyk heftierde harstochten. Dikmaals is vriencien raad,
hewaarfchouwing en leiding , daar in, van merftier,
helyk veel dienst geweest: — dikmaals hebben ware vrienden elkander behouden, en opgeleid tot God, de Bronaar van Geluk: — dikmaals , hebben' zy elkander, van
'den oever des verderfs gered, en tot den weg des Levens
doen wederkdren.
Dat wy clan de ware Vriendfchap hoog waard6ren!
Laten wy groteu prys ftellen, op veraandige en welme,
nende Vrienden! — hen hoogachten, beminnen, liefheb,
ben , en met hun lcven, op die wyze , als , in dezen afgemaald is. Op zulk een gedrag kunnen we ons vergewisfen , dat onze vriendfchap nit een zuiver grondbeginzel voortkomt, — en dat zy, by' de uitkomst , ene
volkomen rust, te vredenheid, en kaltnte des gemoeds, zal
achterlaten. Doch over daze twee ftukken zullen wy ons,
by ene nadere gelegenheid , nog wat byzonderder uitlaten.
Thans zingen we ten befluite, met voorname Dichters:.
Gelukkig , die dus zyn gepaart!
Geen Diarnantfteen blinkt zoo heerlyk;
Gee krone-goud is zoo begeerIvic;
Vrieudrchap baart.
Als 't hell, dat
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KORT BERIGT , OM BEDORvEN STINKEND WATER , ,zEER
RAS, EN oNKosTRAAa , NIET SLEGTS DRINKBAAR
NAAR AANGENAAm EN GEZOND TE MAKEN.

Door
JACOB VAN DER. HAAR.

edert veele Jaren heb ik menigmalen van Seheeplin,
ire-dg.th, die langduurende reizen-hadden gedaan , jammer,
lyk horcii klagen over den flail women, en daar door
veroothakte afkerigheid van bunnen eenigen, dog zeer
geliefden , drank, het Water; het welk tan hun , met zelden , naauwlyks half genoeg , om hannen durst te voldoen ; kon worden uitgereikt. Abe Scheeplingen van dit
gedeelte tips Aardbols, die naar Afia , Africa of Ame' ica,
overIteken , of 'van daar te rug keren , klagen Reeds over
het zeilde gebrek.
Dit heeft my meermalen zeer gefinert , en het fmert my
nog; egter hoopte en wenschte ik, dat de onvermoeif.le
vlyt van zo veele ware Menfchenvrienden, als wcF&L:
steeds bezig waren , om deze gebreken, was het mooglyk
geheel of ten deele weg te Hemen, mogte getegend wurden ; dan , helaas! zo veel ik weet , duuren zy nog.
De moene en kosten, om op de Schepen het Zeewater
'drinkbaar en gezond te maken fehynen te groot tot een
algemeen gebruik; — en om het zoete Rivier- of Fontein Water, op langdmirige reizen , en in heete Gewesten , beftendig zuiver en drinkbaar te houden, fehynt
de volfirekt onmooglyk. leder weet, dat dit Water , eit
vooral onder eene warme luchtflreek, in fpyt van alle
nog toe aan gewende middelen , op de Vaten gedaan , 1He
132i1zaam antlers ook, aan eene geduurige verwisfeling en
verandering onderworpen, en van fris flinkend , van zniver onklaar,, met ongedierte bezet, en daar na, dog tlegts
maar voor een kosten tyd , wederom zuiver word.
Scheeps-Officieren mengen veeltyds onder bun bedor, Iiinkend , en met 1Vormen bezet Water, ccn we:Elg
Brandev,,vn, of Azyn , en maaken bet daar door, na can
v,-enig gettaan te hebben , zuiver, drinkbaar en 2, -71rs
lelizaam. 'Dan dit is veelal onmogelyk voor gernec4
Sebeeplingen.
om bet Water, in VaZo onmozelvk
het
zuiver te bewarei) .eo
l , 01)
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gemaklyk als onkostbaar fchynt het my toe , om het vuil,
fIe Vat-water , eenige uuren voor dat bet zelve uitge,
deeld en gebruikt moet worden , niet alleen van vuil en
Wormen te zuiveren , maar tevens helder , aangenaam ,
meer dan gemeen verfrisfend en heilzaam voor de gezondheid te maken.
Ik heb daartoe reeds voor lang , en nog onlangs, in
dezen drogen en warmen Zomer, eene menigte proeven
met Regen-, Rivier-, Put-, Pomp-, en uit de rnoerasfen
gefchept zoet, Water gernaakt, Alle proeven hebben volkomen, dog met een muting onderfcheid, aan myne vetwagting voldaan. En,. fchoou ik ze in het klein 1eb te
werk g efleld verivagt ik , cgter , dat ze iu 't groot, dat
is, in een Oxhoofd Water , van eene gelyke uitwerking
kunnen en zullen bevonden worden.
Dit heeft my voornaanityk aangefpoord , de Niryheid te
icemen, deze weinige regelen aan zulke Vaderlandfche
Letteroeffenaren , die meet kunde en g,elegenheid hebben
dan ik, om 'er in het groot en op Schepen proeven mede te doen, mede te delen.
Een Burger pond zoet , dog vuil flinkend , Water, van
een walglyken fmaak , in een gias gedaan, is altoos, door
het bydoerf van min of meer tien greinen zeer fyn gebinnen een of twee uuren,
maakten raauwen
ver,, aangenaam en van een zoetachtigen fmaak geworden; hebbende een min of meer zwart-bruinachtig bezinkzel naar den grond doen vallen.
Dezelfde proef met Utak, by voorbeeld, Amfterdamsch
Burgwal-water, heeft wel bet reelachtig troubele weggenomen, eene menigte graauwachtig flym naar den grond
doen zakken , en het Water zeer helder gemaakt, dog de
brakzoute fmaak doen behouden.
Zoude evenwel deze proef niet eenigzins leren , dat
men, in tyd van nood , het Zeewater, door het bydoen
van Aluin, van zyn nadeelig flib geheel of ten deele kan
Meer proeven met verfchillend Zeewazuiveren
?
ter zullen dit moeten bellisfen.
Intusfchen ziet men tog, dat din lood gepoederde Aluin
genoeg en in ftaat is, one 25, of nicer, ponden , zoet, dog
onzuiver Water, binnen eenige uuren, zuivcr, aangenaana
en drinkbaar te waken.
Een gewoon Oxhoofd, van zes tinkers, of roiin 4.0,)
ponden Waters, zoude dos met ruim acht °nem, Of cell
dat is, ter waurde van rung twee
half pond fynen
f1ui-
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ftuivers, ecnige uuren, of daags vuor dat het ontgonnen
of gebruikt met worden, kunnen worden gezuiverd.
Vermits de Aluin voornaamlyk als by fyn gemaakt en
met water vereenigcl is, bet voile, onklare vry fchielyk
naar den grond doet zalken dient men het water nice
' Vaten te pompen, maar
naar de gewoone wyze nit de
door een kraan , wat lioog geplaatst, of te tappen, en het
laatfte aftapzel nogmaals te doen bezinken ; dan dit wit
ilt liefst aan de Scheepsbeltuurders overlaten.
Waarfchynlyk. zal men vragen 4,, of twee of drie ponden
Waters, met 20 of sup greinen.auwen Aluin gemengd,
en daaglyks gedroulten , vuor de gezondheid niet nadeliger
dan thinkend water is?
Ik antwoorde, neen; en vooral niet in heete Gewesten,
daar, door de wasmte , onze vogten ontbonden , door veel
zweet onVast, en de vaste deelen en vaten geweldig verweekt, verllapt , en beicten , vogten en vaten, in een ftaat
van rotting gebragt worden. En het is al te zeer bekend, dat flinkend rottig Water tot deze ziekten, en tot
den dood, van zo veel brave Scheeplingen geweldig veel
toebrengt.
Aluin (zo 'er by eenigen een vO6roordeel tegen zyn
mogt) is een der fterktie verrotting- en bederfweerende
middelen, welke bekend zyn. Eenige Burgers, die dit
weten, koken daarom ook hmme weeke en eenigzins bedorven Zee-visch met Aluin, waar door by beter fchuimt,
vaster, fmaaklyker en vry wat gezonder worth het zelfde
heeft mede by eenigzins flinkend Vleesch plaats.
Volgens de naauwkeurige en onbetwistbare proeveft
van den beroemden PRINGLE, bevatten twee greinen Aluin
een veel fterker vorrottingwcerende kragt, dan zestig
gemeen zout.
Pit is waarfchynlyk ook de reden geweest,dat de groote BOERHAVE en andercn , by tusfchenpozende koortzen,
welke . altoos nit lets rot-aartigs bet-than , zestig greinen
Aluin, met eens zo veel Nootmuscaat gemengd, plegen
in te geven.
Ile zelf heb meermaien , na de ontlastende middelen , 6o.
tot 8o greinen Aluin , met ruiln zo veel Gentiaan of Kalmus-wortel, of het geel van Roomiche Katnomil-blocmen,
fyn gemaakt, in vier reizen, op de goede koortsciagen,
doen innemen , en vooral , zo de L 1iders, in en na bet
afgaan der koorts,gewelclig zweetten, het welk altoos eezwakheid te kennen geeft. En veer bun , die
ate
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de Kina niet bekostigen kunnen , of waar dezelve ontbreekt , kan men deze eenvouwige middelen , tusfchen de
koorts - verheffingen, niet flegts veilig, maar met voordeel, doen gebruiken.
Maar wien der Geneestneesters is niet bekend , of behoort
niet bekend te zyn , dat honderd en meer grein.en Aluin, in
een of twee pinten Zoetenmelk , op het vuur gefchift, doorgedaan , met Zuiker gezoet en eenige dagen gedronken ,
een der, grootile inwentlige bloeciftempende middelen, en
vooral by uitgebloede. Vrouwen , (dog niet in een Hcemorrhagia Critica, nog :•gravidarunz uteri) is ?
By fchenrbuticque bloedende .monden en wonden , die
altoos met verrotting en ftank gepaard gaan, is Alvin, zo
men 'er w61 mede weet om te gaan, een algemeen bekend
en treflyk middel.
Sommige hevige en hardnekkige krampen , vats de 'Xiang
of van den twaalf vingerigen Darnt , die de gavoone middelen lang weeritaan hebben , worden niet zelden, ja tot
verwondering , door Aluin genezen.
Deze weinige voorbeelcien , Welke ik zeer kon vermeerderen , en die niet flegts het veilig, maar vooral het heilzaam, inwendig gebruik van den Aluin, en wel in zulke eerie
mime gifte, bewyzen ; als mede de proeven , daar mede ,
tot zuivering van onrein water, dunken my genoegzame
aanleiding te geven , van te mogen hopen, dat men ook
daar mede, ten minfte op eenige ,Schepen , naar Alia ,
Africa of America, gelyke proeven zal doen. Ach! dat
ze tot heil der Zeelieden dienden !
's Hertogenbosch ,
den 29 fuly, 1783.
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VERTOOG, OVER DE LOOPBAAN DER NIEUWE PLANEET,
OF URANUS; EN OVER DEN SCHYNBAAREN WEG, WEDKEN HY VAN DEN I 06tober DEEZES JAARS , TOT
DEN I May VAN HET VOLGENDE JAAR ZAL
BESCHRYVEN.

Door
J.

F. HENNERT,

Iloogleeraer in de Wiskunde te Utrecht.

Maavorfchingen, welke op Ondervinding en Waarneemin.
•4 1 gen gegrond zyn , verkrygen allengskens een hooger
trap van waarfchynlykheid , naar maate zich de Waarneemingen vermenigviddigen ; en derzelver overeenkornst met
een aangenomen ftelzel beproefd worde. In 't begin leveren zodanige , Naavorfchingen nests twylfelagtige gisfingen;
daarnaa komt men tot eene ilypthefe, of onderitelling,
welke aan de als dan bekende Waarneemingen vry wet
fchynt te beantwoorden.,- \Vanneer men vervolgens bier
in hoe Langer hoe meer overeenkomst met de onwrikbaare
natuurwetten ontdekt , zo verkrygt men eindelyk grond ,
om een zeker befluit des aangaande op te maaken. Dit
heeft in veele gevallen van die natuur plaats , en even zo
is bet met de nienwe Planeet , of met Uranus , gelegen. In
't begin hield men dit zonderling verfchynzel voor een
Comeet ; dog, bemcrkende dat de weg deezer Starre,
volgens geen Parallel kon bepaald worcien , verliet men
ylings deeze onderttelling. De langzaarne beweeging van
dit hemelsch lighaam gaf voorts aanleiding , om te beproeven , of men deszelfs weg niet door middel van een
konde navorfch en.
\remits de Waarneemingen
omtrent in bet enge tydperk van e6ti jaar hevat waren,
zo kon het niet wel misfen, of deeze oncierftelling moest
vry naauwkeurig met de AATaarneemingen overeenkomen.
Oak verfchinen do berekeningen der beweeginge van
Ura77us , door den Neer LEICEL en my, in het A stronosch lc ahrbnch van den Ileer Bo p ?. voor het jaar 1782
uitgegeeven , in • de nitkomst niet merkelyk van elkanderan.
Thans eene reeks van Waarneemingen van meer dan
twee Jaaren , door de vermaardfle Astronomisten , by een
vergaderd zyndé , zo ii s men nu in ftaat, um veiliger dan
te
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te vooren, over de loopbaan van Uranus te oordeelen.
Alen kari te g enwoordig, met een grooten trap van waar
fchynlykhed,..verzekeren , dat Uranus tot ons Zonnettelzet . behoort ; vermits by eene Ellips om de Zon befchryft.
Oin deeze ftelling nader te bewyzen , en dezelve tevens vocir min kundigen aanneemlyk te maaken, zal ik
bier voor eerst aanmerkeu , dat men .indien de Planeet
een Cirkel befehreel, of uit bet verfchil
van twee helio'
centrifche plaatzen , of - nit een boog, in een gegeeven
tyd om de Zoo afgeloopen, moest ktinnen afleiden den
omloopstyd , en den waaren affland van de Planeet tot
de Zon. Nu ke p t men , door middel der twee waargenomen Oppofitien, de twee heliocentrifclie plaatzen van de
Planeet en dus ook den boog welken, by in den tuskhentyd der twee Oppofitien betehreeven heeft.
De eerfte Oppofitie gebeurde in 't Jaar 1781 den 21
December , 18 u 3' ; de tweede Oppofitie in 't jaar 1782,
den 26 December, 9 u 19', volgens den middeltyd op den
Paryfehen Meridiaan. De tyd tusfchen deeze oxofitien
is 369,6361 dagen. De Plaats van de Planeet was in de
eerlie oppofitie in 3 0° 52' to'', en in de tweede oppofitie , in 3 1 5° 20' 50'. Dus heeft de Planeet een boog
van 4' 28' 40" in 369,6361 dagen, afgeloopen ; bygevolg
• zou by den geheelen omtrek van den Cirkel in 81,
364 Jaaren moeten voibrengen. Dit zo zynde zou men,
volgens de bckende anaLogie van KEPLER , den affland
3

der Planeet ✓ (81,364)'- 18,7768 vinden; fiellende
den Middelaffland der aarde tot de Zon ;7.4 1. No is
deeze affland veel te klein , om daarmede den weg van
de Planeet, overeenkomtlig met de Waarneemingen, te
berekenen. lk had in myn voorgaand Vertoog (*) den
affland 18,83510 aangenomen , en dezelve was, gelyk
ik ondervonden heb , eer te klein dan te groot. Hier
nit nu volgt, dat de Planeet in ,gees Cirkel om de Zon
bewoogen wordt; dat zyn loop verfneld wordt ; en dat
by het Perilrelittm nadert ; vermits de Cirkel , tilt de
twee oppofitien afgeleid, kleiner is dan by weezenlyk zyn
met.
In de tweede plaats heb ik 'er nog by te voegcn , dat
ik. de Waarneemingen van April, 1781 , tot May , 1782 ,
vry naauwkeurig met een Cirkel welks halve middellyn
18,

CO Zie Mengelw. IVde Deel, bladz. 407.
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=18,13510 is, overeengebragt 'heb. Maar om de Waarsteemingen van OEtober 1782 , tot May 1783 , te berekenen, was ik genoodzaakt eene kleinere middellyn 18,792
aan te neemen. Hieruit blykt wederom, dat Uranus geen
Cirkel om de Zon befchryft; en dat by zich na het Pe-,
riheliunt beweegt.
Eiudelyk, om alle twyfl'eling nit den weg te ruimen,
heb ik veele poogingen gedaan , om de Elliptifche loopbaan van Uranus te bepaalen. Ten dien einde heb ik
twee ftelkunftige en vry, gemaklylte methoden uitgevonden , volgens vveike ik de Ellis van Uranus berekend
heb. .11( heb deeze methoden aan de Schryvers van de
_Nova fleta ll'ruditorunt medegedeeld; dezelve zullen ook
in dit alom bekende tydfchrift, nog in dit jaar,, geplaatst
worden. en behoeve van de Liefhebberen der Starvekande zal ik flegts de uitkomften van myne poogingen
opgeeven.
De Omloopstyd van Uranus is 83 Jaaren.
De Middel-affiand = 19,02766.
De Excentriciteit
o,o42664 ; itellende den Middelaffland
De grootite equatie, 4 52 38".
De plaats van het Aphelion voor 1781 in de maand
May, in tit 21° 5' 34".
De Epoche voor 1781 den 96 May , 8" 42' in 3- 3 0 IO'
De Melling der loopbaan, 42' 13''.
De plaats van den knoop in at II° 10' 45".
Volgens deeze beginzels van de Theorie van Uranus
heb ik drie Waarneemin gen van den 17 iViaart 1781 ; den
17 Febr., en den 26 lip; il, 1783 berekend, en het grootfie
verfchil tnsfchen de herekende en de waargenomen geocentrifche lengten omtrent van 4' bevonden. De afitandender
Planeet tot de Zon , heb ik , voor de tyden der drie.Waarneemingen , 18,92062 , en 18,80425 , en 18,7933 5 ,
bepaald.
Een ieder , die maar eenige kundigheid van de Theorie
der Planeeten bezit , zal 'er niet aan twyfelen , dat de opgegeeven grondheginze]s van de Theorie van Uranus noodzaakelyk nog aan verbeteringen moeten onderworpen zyn.
'Er moet bykans eene eeuw verloopen , eer ooze Stun:,
kundigen den geboortedag van Uranus , den Vader van
Saturnus , en den Grootvader van Yupiter kunnen vieren.
Naa verloop van ongeveer 8o Jaaren zullen de titans 1,2evende Starrekuncli p:en, in luisterryker Gewesten verplaatst,
bet Iletnelsch Ge1;onw met 1,-:lierper zinttnge.n kunnen iiaI
gaan .
V. DEEL.MLNCELW. NO. JO.
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gaan. Egter vlei ik my, dat, in het jaar 1785, wanneet
men reeds vier oppofitien van Uranus zal waargenomen hebben, de Theorie van die Planeet vry naauwkeurig zal kunnen bepaald worden ; ook zal ik tot dien tyd de uitgaave
der Astronomifche tafelen uidtellen.
By het tot dus ver gezegde, heb ik bier nog te melden ,
clat deeze Planeet voorheenen aan de Starrekundigen niet
ontfnapt is ; maar men heeft dezelve voor eene vaste
Star aangezien. En inderdaad, men vermist thans twee vaste Starren, door MAYER en DE LA CAILLE waargenomen;
en het fchynt dat Uranus lie plaatzen van deeze Starren
doorgewandeld heeft.'Maar ik zal, in een volgend Vertoog , myne berekeningen over dit voorwerp openleggen.
Verder zal ik voor tegenwoordig, gelyk in het eerfte Vertoog , den Liefhebberen der Starrekunde nog aanwyzen ,
de plaatzen van de Planeet , benevens den op- en ondergang , en den doorgang door den Meridiaan; op dezelfde
wyze, als men gewoon is de beweegingen der Planeeten
in de Astronomifche Jaarboeken aan te tekenen. Vermits nu in deeze berekeningen geene groote naauwkeurigheid vereischt wordt , zo heb ik voor bepaald aangenomen , dat de Planeet in de Jaaren 17 g 3 en 1784 een
Cirkel befchryft , welks ftraal 18,79242 is; en ik heb
ondervonden, dat deeze onderftelling met de Waarneemingen van dit jaar vry wel overeenkomt. 1)e lengten en
de breedten heb ik , volgens dezelfde methoden , herekend , die ik in bet voorgaande Vertoog gebezigd heb ,
met dit onderfcheid, dat ik de oppofitie van het jaar 1781,
in de plaats van die van het jaar 1781 , gebruikt heb.
MiddAyd.
Lengte. N.Breedte. Ascenfie. N.Declinatie.
1783.
45 19 36" 3t /2048' 23° 16' 33"
I Off. 13u II' gt
I
15 Off. 12 II — z 54 1 9 57 — 12 59 — 16 12.
it — II 46 20 24 —12 50 — 17 II
I Noy. II
15 Nor. to II — II 31 20 45 —11 33 — 18 55
Dec. 9 II — it I 21
4 —12 3 — 2I 41
21 32 —10 56 — 26 57
26 Dec. 9 3o — IO
1784.
5 ran. 8u
— 9 35 21 32 — 10 28 — 28 52
15 ran. 7 II — 9 8 21 35 — 9 58 — 3 0 44Febr. 6 it —
31 21 32 _____ 9 18
33 15
15 Febr. 6 it — 8
5 21 28 — 8 50 — 34 5=
Maart7
— 7 52 21 22 — 8 35 — 35 31
II — 7 46 21 11 — 8 28 — 35 43
15 Maart
I — 8 37 — 35 2
April 9
— 7 54 21
is Aprilio 11 — 8 16 20 51 — 9 2 — 33 31
De

VAN EENE DIIEUW ONTDEKTE PLANEET.

447

, De Planeet zal van den Maart tot den April omtrent
by b ftaan, (zie de Plaat van het bovenaangehaalde Menge iverk ,) maakende met de Starren e en een rechten hock.
Den 15 Oetober zal de Planeet fchynen flit te ftaan, en
daarnaa zal by fchynen te rug te wyken, tegenftrydig met
de waare beweeging, tot den 17 Maart; wanneer de Planeet weder, volgens de order der tekenen, zal voortgaan;
naderende allengskens de ConjunEtie.
Vermits het verfchil der Declinatien tusfchen de Planeet
en de Starre , in de Knie van Castor te groot is , out
beide de Starren in het veld van een Kyker te bevatten,
zal bet gemaklyker vallen de Planeet met de Starren
aan =de hand van Castor, en /..4 aan den hak van Castor
te vergelyken. Hierom heb ik in de volgenile tafel de
doorgangen deezer Starren door den Meridiaan aangeweezen. Men dient ook op te merken, dat de Ascenfie van
de Star a in het begin van 1784, zal zyn in 3 t 16°48" 16",
en de noordelyke Declinatie 22° 2 54 " . De Ascenfie
van de Star t4 is 3t a° 27' 11" , en de Declinatie 22° 36'
Dagen.
I Off:
1 5 °Et:
/ Nov.
15 Nov.
i Dec.
26 Dec.
5 ran.

opgang, ondergang ,
to u 3'
9 12
8 6
7 9 2 3 u 45 '
5 58 22 56
3 53 20 31
3 17 19 5 7

doorgangen door den Meridiaan.
van
vandePlan. van e
18t1 37'
17u 35'
1811 27 '
16 46
17 30
17 45
16 4o
16 24
15 41
1 5 27
1 5 44.
1 4 45
13 37
14 17
14 36
12

12

1%

46

I/

47

II
10

37
52

12
it

11
to

21
19

to

0
18
7

gs

9 II

9

41
50
48
58

8
7

8
12
15

7
6
5

2 32

19

I Febr.

1 16

17

56

9 36

Febr.
i .Maart
i s Maart

o 18

16

58

16

15

I
to

8
7

14

8

13

18

15 ian.
15

--

April
15 April

—

12

6
5
4

8

14
23

6

24

21

5

22

29

4

30

De kleinfte Meridiaanshoogte vari de Planeet , in de
maanden OEtober en November, is 6i° 12'; en de grootfie Meridiaanshoogte, van December tot May, is 6I° 3o".
De Meridiaanshoogten van de Starren J en z zyn , 66*
16' en 6o° 31 ' . Uit het verfchil der ascenfien en der 'Meridiaanshoogten zal men den omierlingen Rand van
Pla
i2
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Planeet , en der twee Starren , gemaklyk kunnen bepaalen.
Eindelyk dient men te weeten, dat de Planeet den 31
December o" 34' in oppofitie met de Zon zal treeden.
Utrecht, 19 yuly,
1783.

NATUURLYKE HISIORIE DE...g....tWALUWEN IN ' T ALCEMEEN.
(VOlgellS

den Hecr D MONTBEILLARD Medefehryver van
den Beer DE BUFFON.)
(Vervolg en. Slot van bladz. 406.)

, buiten twyfel, nicer regts dan iemand hebben,
1 kornzoudeeze
wonder vreemde Stelling , wegens het herleeven
der verdronke Zwaluwen , te beweeren; dewyl ik gelegenheld gehad heb om eene Proeve te doen, misfchien tot
nog toe de eenige, welke ftrekt om ze te bevestigen. Op
den vyfden September had ik 's morgens ten elf uuren in
een kouwtje opgeflooten, een geheel nest van Roe? en- of
Yenfler-zwaluwen, bellaande uit een Mannetje , Wyfje, en
drie Jongen, in that om te vliegen; vier of vyf =en laater
in de kamer komende , waar ik het geplaatst hadt, miste
ik het Mannetje: na een half uur zoekens, vond ik het zely e, het was in een groote pot met water gevallen, en oogfchynlyk verdronken: het hadt alle merktekens eens fchynbaaren floods , geflooten oogen , nederhangende vlerken, en
't geheele Lichaam flak flyf. My viel de gedagten in , ora
het op te wekken, gelyk ik weleer verdronken Vliegen gedaan had. Ik begroef dan deeze Zwaluw ten half vyf
ren, order warme asch, niets bloot laatende , behalven de
bek en neusgaten: zy lag op den bulk : welhaast vertoonden
'er zich tekens van ademhaaling, die de asch op den rug
deedt fcheuren; ik droeg zorg om dit weder aan te veer):
ten zeven uuren werd deeze ademhaaling veel zigtbaarder;
het Vogeltje opende , van tyd tot tyd, de oogen; doch bleef
beflendig op den buik liggen; ten negen uuren flondt het
op de pooten , ter zyde van den aschhoop :'s anderen daags
's morgens leefde myn Zwaluw volkomen; ik flelde Naar
Infeden voor om te eeten; zy weigerde , fchoon het verloOp
des tyds, zints zy de laatfte keer gegeten hadt, groot genoeg
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noeg was om den honger prikkelend te maaken. een
open venfter gezet , bleef zy daar eenige oogenblikken, na
den eenen en anderen kant kykende; daar op nam zy de
vlugt, en ging na den rivierkant. - Deeze foort van
Opwekkirig eerier Zwaluve , .voor twee of drie uuren verdronken , heeft.my niet kunnen bcweegen, om te gelooven,
in de mogelykheid. der vast op haaren tyd wederkomende en
algetneene Verryzenisfe van alle ZValuwen; na verfcheide
inaanden older het water doorgebragt te hebben. Het eerIle is een verfchynzel , waar Alan wy gewoon zyn, door de
hedendaagfche geneeswyze aan fchynbaar verdronkenen te
werk gefteld : het tweede is , myns oordeels , noch waar, noch
waarrellynlyk : want, loopt bet, behalvén het reeds bygebragte ., niet tegen alle waarfchynlykheid aan, dat dezelfde
oorzaaken tegenovergeftelde uitwerkzels te wege brengen?
Dat de lugtsgefteldheid van den Herfst de Vogels gefchikt
niaakt om zich in een gevoelloozen ftaat te begeeven; en
die van bet Voorjaar ze weder bezielt, terwyl de getniddelde graad van warmte, in het laatfle Tydperk, van den tweeen twintigften Maart tot den twintigaen April te rekenen „
minder is dan de gemiddelde graad van warmte des Najaars
van den twee- en twintigaen September, tot den twintigflen 06tober (*). - Is bet , om dezelfde reden, niet
itrydig met alle waarfchynlykheid, dat de verborge kragt
van die Voorjaarslugtsgefteltenisfe, wanneer dezelve veel
kouder en veel !anger tyd koud is, dan naar gewoonte, als
by voorbeeld , in het Jaar 1740, egter de Zwaluwen uit de
diepte des waters doet te voorfchyn komen , zonder , ten
zelfdeu tyde, de Infaten, die dezelve tot voedzel dienen ,
op te wekken , en die nogthans , aan de werking dier
Lugtsgeaeltenisfe weer bloot gefteld en 'er gevoeliger voor
zyn' (t)? Van waar komt het , dat de Zwaluwen
opgewekt worden, om van honger te fterven (5), in Ilede
(*) Ik heb de gemiddelde warmte dier twee Tydperken
epgemaakt uit een Dagboek van Weerkundige Waarneemingen, de tien laatfte jaaren gehouden; en gevonden, dat de gemiddelde warmte van het Voorjaar tot de gemiddelde warmte
des Naajaars flondt, als 22 tot 29.
(t) 't Is bekend, dat , in zagte Winters , de Tnreelen in de
ng aanden February of zells in Ianuary te voorrehyn komen,
en dat zy , wanneer 'er , op nieuw , koude ontflaat , anderwed in den ftaat van gevoelloosheid vervallen.
(§) In het gemelde Jaar1740 waren de Zwalloven te voor.
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de van andermaal in den gevoelloozen ftaat over te gaan
rn zich weder in 't water te dompelen , gelyk zy moesten
doe u, indien dezelfde oorzaaken , altoos , dezelfde uitwerk,
Is het niet ftrydig met alle
zels te wege bragten ?
waarfchynlykheid, dat deeze Vo creis , veronderfteid in eeb
nen bezefloozen that , zonder beweeging
, zonder adem7
haaling , to leeven , door het ys heen booren , 't well; dikT
wyls de when en poelen bedekt , op den tyd, dat de
Zwaluwen eerst te voorfcbyn komen , terwyl , in tegendeel , wanneer de Lugtsgefteldheid van de maanden February en Maart zagt en zelfs warm is, als by voorbeeld
in den jaare 1774 (*), deeze het tydflip van de verfchyning *tiler Vogelen geen den enkeltn dag vervroegt ?
Is het niet ftrydig met alle waarfchynlykheid, dat, het
Naajaar zagt zynde , deeze Vogels, nogthans , in den bezefiqozen ftaat treeden , op den beitemden tyd , fchoon
Men de Koude voor de oorzaak daar van wit aanmerken?
Eindelyk loopt het niet aan tegen alle waarfchynlykheid, dat de Zwaluwen van het Noorden , die molftrekt
van dezelfde . foort zyn met die van het Zuiden , zo zeer
verfchillende geaartheden hebben , die een geheel ander
zintuiglyke geftelteniste onderftellen ?
Wanneer men de bekende gevallen nagaat , en daar nit
opfpeurt wat gelegenheid heeft kunnen geeven aan deeze
Volksdwaaling eu misvatting der Geleerden , denk ik , dat,
onder het groot getal Zwaloven, die zich 's nagts verzamelen , in den eerften en laatften tyd haars verblyfs , op de
takken by de poelen , en dikwyls over het water vliegen
veelen door verfcheide oorzaaken , zeer gemaklyk zich te
verbeelden , verdrenken (t); dat de Visfchers zeer ligt
in

fehyn gekomen eer eenig gevleugeld Infeca de laatne gedaantverwisreling ondergaan hadt , daar in door de koude vertraagd ;
2 y kwamen in groote menigte oni , vielen dood op de firaaten en in de velden neder. Zulks bewvst , teffens, dat deeze' Vogets geen zo zeker voorgevoel hebben van de Lugtsgerteltenisren, als eenige , anders welonderrigtte Perfoonen
pns zouden willen doen gelooven. Zie Collet-Hon Academique
partie. etrangre , Torn. XI. Academie de Stocholm, p.
(*) Het jaargetyde was toen zo zagt, dat de Planten , in
de Noordlyke Gewesten , reeds begonnen hadden te groeijen.
(1-) Men vindt de Zwaluwen zomtyds 's Zomers in weinig
water, en zelfs in moerasfen , verdronken ; 't geen bewyst , dat
±y zee: ligt verdrenken dan, nog tens, het groot gelchit is
t)ct
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in bunne netten eenige deezer zeer onlangs verdronkene
Zwaluwen hebben kunnen vinden ; dat zy , in een Kachelkamer gebragt , voor hun oog herleefden; dat men daar
pit al te voorbaarig en veel te algemeen beflooten heeft ,
dat, id iekere landen , alle Zwaluwen den Wintertyd onder
bet water tleeten : en , eindelyk, dat de Geleerden afgegaan zyn op eene plaats by ARISTOTELES (*), met deeze
eigenfchap' niet toe te fchryven dan aan Zwalstwen der
Noordfche Gewesten, ter oorzaake van'den verren afftand
der warmer Landftreeken waar zy eene Lugtsgefteltenis
en voedzel haar voegende konden aantreiTen : even als of
een afftand van.vier of vyfhonderd mylen, een hinderpaal
was voor Vogelen zo fnel van vlugt , in itaat om tweehonderd mylen op eenen dag of te teggen ; en , na 't Zuiden trekkende , een altoos milde lugt en overvloed van
voedzel vinden. ARISTOTELES geloofde met de daad, in
de Verfchuiling der Zwaluwen , en van eenige andere Vogelen : dan by hedroog zich in dit te algemeen te bevesti-:
gen. Want het is zeer overeenkomftig met de waarheid,
dat men , zomtyds , '8 Winters , Oever- en Schoorfieen Zwahoven ziet by zagt weer; twee van de laatstgemelde foort
heeft men , den zeven- en twintigtlen van December 1773,
den geheelen dag zien zweeven omtlreeks het Kasteel van
Mayac in Perigord , met een zuiden wind en ttofregen.
1k heb een getuigfchrift , getekend door een groot aantat
agtenswaardige mannen , dit bevestigende , under 't oog
gehad : dan dit geval , 't well: in zeker opzigt het gevoelen van ARISTOTELES wegcns de Verfchuiling der Zwaluwen, bevestigt , ftemt niet overeen met het geen die
Wysgeer 'er byvoegt , dat zy als dan vederloos zyn.
Men mag vry gelooven , dat de Zwaluiven , den zeven- en
twintigften December in Perigord gezien, of ouden waren,
wier broedzel vertraagd was , , of jongen , wier vleugelen
Met fterk genoeg gegroeid waren om de reis met de andere
te onderneemen , en dus agter bleeven: die , door een zamenloop van gelqkkige orntlandigheden , een gunftig verblyf zagt weer (f) , en het noodig voedzel aantroffen.
Bet
niet, of zy in bet water valien, maar of zy 'er uitkomen, en
boe zy 'er uitkomen ?
(*) ARISTOTELES , Hist. Animal. Lib. VIII. Cap. 12 en 16.
(0 In dit jaar 1775 was de Ilerfst zeer fehoon en geenzfuE,
1:oud in dat gcdg elte van BCtirgDg11 waar ik WOOD , en lierts
twe:
14
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lIet zyn , naar alle waarrchynlykheid , eenige dergelyke
voorbeelden , in GriekenLnd min zeldzaarn dan by ons in
de Noordelyker deelen van li:uropa, die oorzaak gegeeveir
hebben tot de veronderftelling van de algemeene Verfchuiling der ',waizziven , niet alleen van de Venfler-. en $citoorfieen-Ziv .1uwen , maar ook van de Oever-Zwaluwen:‘ want
de Heer KLEIN beweerr ook, dat deeze laatstgemeldend en
winter bezcfloos in haare Wen doorbrengen (*) ; men
moet toetlemmen dat het deeze zyn van welken het,
met de meeste waarfchynky,kheid , kan verondetheld worden : dewyl men ze op Maltha , en zelfs in Frankryk ,
inenigmaal des Winters ziet. De deer DE BUFFON ha,
ft
Been . gelegenheid getroffen, om ze , in dat jaargetyde, met
eigen oogen • te aanfchouwen ; doch zyn wakkere geest
hadt ze als 't ware gezien ; uit den aart dier Vogelen
oordeelende , hadt by vastgefteld , dat , indien 'er eene
foort van • Zwaluwen was , die eenigen tyd in een flaat
van verdooving doorbragt , het deeze moest zyn (f),
In de daad , de Oever-Zwalopen vreezen de koude minder
dan andere , daar zy zich doorgaans by beeken en rivieren onthouden ; naar, alien fchyn hebben zy min heet
bloed; de gateil, waar in zy eijeren leggen, en woonen,
gelyken zeer na de verblyfplaatzen der 's Winters flaapende Dieren ; daarenboven vinden zy op den grond, meest
ten alien tyde , Infeelen , en kunnen , gevolglyk , ten minfie een gedeelte van den Winter, leeven in een land,
waar de andere Zwaluwen , door gebrek aan voedzel ,
zonden omkomen. Nogthans hebbe men zich wel te
wagtwee graaden noerdlvker ligt dan Perigeux, van de vyf- en
tachtig dagen tot den 27 December waren 'er fiegts zevenen twintig zonder zonnefehyn : de Thermometer daalde niet
laager dan vyf of zes graaden ender o van REALINIUR en
fiondr 'er dikwyls vyf of zes boven , zelfs op het einde vrIn
December; den 27 flondt dezelve , by 't opgaan der Zonne,
op drie graaden boven o.
(*) Men voege 'er de Gierzwaluwem, de Rallen, de Roodborsjes , de Bastaard-Yagtegaaltjes nevens, 't fehynt dat KLEIN
dir getal pog wil vergrooten : indien zyn ffelzel doorging,
zoo de aarde geen genoeg holen en de rotten gebrek aan
pren hebben : dan hoe algemeener men deeze Verichuilif4
fair, hoe zy bekender rnoest weezen. Ordo Avium, 183.
204, ctiZ,
(f) DUITFON

des Oisfedux. Tem. L
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wagten om van deeze Verfchuiling eene algemeene wet
te maaken voor de geheele foort. Zy moet bepaald worden tot 'eenige enkelde alleen: dit volgt uit eene Watirneeming , in Fngeland gedaan , in de maand Oetober des
jaars 1757, onder 't opzigt van den Heer COLLINSON ; melt
vondt geen ethz Bier Zwaluwen in eene hoogte vol gatea
door, dezelve gemaakt , en die men zeer naauwkeurig onderzogt. De voornaamite bron der dwaaling in dit geval,
en in ontelbaare andere, is de gereedheid waar mede men
algemeene gevolgen trekt tiit eenige byzandere gevallen ,
en die nog dikwyls gebrekkig 'of gebeel kwalyk gezien.
Naardemaal derhalven , de ZtiOatuwen (en ik mag vry
zeggen alle Trekvogels,) geene verblyfplaats overeenkomftig met haare natuur zoeken , of knnnen . vinden , in het
water , om zich tegen de ongemakken van het ongunftig
Wintetfaizoen te befehuven, mneten wy wederkeeren tot
bet oudlte gevoelen, 't welk met de Ondervinding en de
Waarneeming aller eenwen zamentletut , en zeggen, dat
deeze Vogels, in het eene Land geene Infeelen vindende ,
die hun voegen, na min koude gewesten verhuizen , die
hun in ruimen overvloed een prooi aanbieden zonder wetken zy niet kunnen betlaan (*). De waarheid , .dat dit
de algemeene en bepaalende oorzaak is van de Verhuizingen der Vogelen , blykt ten vollen , als .wy aanmerken ;
dat de Vogels , die van vliegende lnleden leeven , eerst
vcrtrekken : dewyl deeze InfeCten eerst ontbreeken. Vogels, die op Mieren en andere Aard-Infeccten aazen
den langer tyd voedzel, en blyven langer; Vogels , die
beftaan van besfen kleine graancn , en vrugten , welke
met den Herfst rvpen , en den geheelen Winter flan de
boomen blyven , komen eerst in 't Naajaar , en blyven
bet grootite gedeelte des Winters in onze Landftreeken:
Vogels, eindelyk , die het zelfde voedzel als de Menfchen
gebruilcen, en van ons overfchot leeven, onthouden zich
een geheel jaar in bewoonde oorden. Nieuwe teelten van
gewasfen., in een land ingevoerd , geeven eerlang gelegenbeid tot nieuwe verhuizingen.; naa dat men , in Cayol;na ,
Gerst , Ryst, en Tarwe begon te teelen , zagen de Volkplantingen 's jaarlyks Vogels aankomen , die men daar
niet kende , en daarom den naam van Ryst- en Koren(ee lie

dans la Collealon ilcademique
Tom. V. p. 601.

SWAMMERDAM ,

ft,rangere.
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vogels gaf (*). Daarenboven is het niet zeldzaam in de
Zeal' van America geheele bender van Vogelen te, zien ,
derwaards gelokt door ganfche wolken van vliegen ,/ zo
digt -en fterk, dat de lugt 'er door verdonkerd wordt (t).
In alien gevalle , het blykt, dat noch de Lugtftreek, noch
het Jaargetyde , maar het Voedzel, de noodzaaklykheid
van Leevensonderhoud den tocht der Vogelen voOrnaamlyk regelt (§) , hun van Land tot Land doet zwerven,
Zeeen over en weder over trekken, of hun bepaalt ow
voor altoos in dezelfde Gewesten te blyven.
Ik erken , dat,nevens deeze eerfte oorzaak , eene andere
desgelyks invloed heeft op de Verhuizingen der Vogelen;
althans op hunne wederkeering na het land, waar zy gebooren zyn. heeft een Vogel g€en Lugtftreek hem byzonder bepaald elgen, hy heeft nogthans een Vaderland :
gelyk alle andere Dieren, heeft by genegenheid tot de
plaats waar hy eerst bet lick zag ,'zyne vermogens begon
te gebruiken , de eerfte 'aandoeningen gevoelde , en de
eerftelingen des beftaans genoot ; by verlaat dezelve niet
dan met wederzin, en door gebrek gedwongen; eene onwederttandlyke neiging dryft hem onophoudelyk derwaards : e,n deeze neiging, gepaard met de kennis van eon
wag reeds afgelegd , en de kragt zyner vleugelen, Itch
hem in that oin in 't Geboorteland weder te keeren, zo
dikwyls hy kan hoopen daar middelen van beftaan en een
gelukkig leeven te zullen vinden (*).
Doch,
(*) Transaaions Phiinfophiques. No. 483. Art.
(f) Second Voyage de COLOMB. Chap. XIV.
't Is vvaarfchynlyk, dat de Verhuizingen der Visfchen en
zelfs die der Viervoetige Dieren, zich naar deeze wet rchikken, allover naar do algemeenfle wet, die ftrekt tot inflandhooding van de foort en van elk hoofd voor hoofd : dus zoo
ik wel willen gelooven , dat de Vliegende Visfchen nooit gebruik van hunne zwemvinnen tot vliegen zouden gemaakt hetiben •' waren zy niet vervolgd geworden door Rbavislehen ; en
het kan zyn, dat de komst der Roofvogelen, in de maand
Septernher , eenigen invloed heeft op het vertrek der Zwa-

'doyen.
(,) In het gedeelte van Lib ya , waar de Aryl ontfpringt;
.,nthouden zich de Zwaluwen een geheel jaar, IIERODOTUS ,
Lib. If. Men verhaalt het zelfde van eenigc flreeken in E.thi-

Qpie; hat kan waar zyn, dat men, in een en hetzelfcle, Land,.
en Trekzwalusven heeft , gelyk aan de Kaap qe
C"., ■ .'!L Hoop.

0,,, erblvvende

DER ZWALUNVEN IN ' T ALGEMEEN.

453

Doch , zonder ons bier breeder in te laaten om over de
Verhuizing der Vogelen in 't algemeen , en de oorzaaken
daar van-,te handelen : het is zeker,, dat onze Zwaluven , met
de maand Oetober,, Etch na Zuidelyker Gewesten begeeven:
dewyl men ze alle jaaren, in 't zelfde jaargetyde, de onderfcheide deelen van Europa ziet verlaaten , en weinig
dagen laater in verfchillende ftreeken van Africa aankomen ,men ze meer clan eens op weg , te midden
van de Zee, ontmoet heeft. 1k weet fchryft P. MARTIR , dat de Zwaluwen enz. Europa verlaaten by het aannadererc van den Winter, en dat Saifoen op de kusten
van Egypten doorbrengen (*). Vader KIRCHERUS , die
Voorflander van het verfchuilen der Zwaluwen onder 't
water, doch die het bepaalt tot de Noordfche Gewesten,
getuigt , op het verhaal der Inwoonderen van Alorea
dat een groot getal Zwaluwen alle jaaren met de Odevaaren en nit Egypten en Libre na Europa verhuist (t).
De Heer ADANSON onderrigt ons., dat de Schoorfleen- of
Huffs-Zwaluwen ointrent den negenden van October te Senegal kwamen , en met het Voorjaar weder vertrokken ;
dat hy, op den zesden Bier zelfde maand, vyftig mylen
van de kust zynde, tusfchen het Eiland Gouree en Senegal, vier Zwaluwen zag, die op bet fchip nederflreeken ,
en welke hy voor weezenlyke Europifclie Zwaluwen herkende ; hy voegt 'er by, dat zy alle vier zeer vermoeid
en afgemat zieh lieten vatten (§). In den jaare 1765
xverd bykans , in 't zelfde jaargetyde , bet Schip der
Compagnie le Penthierre , tusfchen de kust van _Africa
en de Kaapverd2fche Eilanden , als overftroomci door een
wolk van Zwaluwen , met een witten lluit , die waarfchynlyk nit Europa kwamen
LECIYAT beVOIldt zicii
in dat zelfde vaarwater den twaalfden November, en za;-,.
vier
(*) Relation de Antbasi4de a Babylone. Liv. II. Obferrations de
BELON. p.

10.
(t) Zie le Monde S'outerrain van deezen 7elzeit : deeze tsvco
laatfle gevallen verCterken my in het denkileeld, dat 'er zelfs,
in heele Landitree-ken , een Sai(ben is tot de voortbrenging
der 1nfeten, althans der zodanigen, by welken de Zwalureq
leeven.
(g) Voyage art Senegal, p. 67.
(,) Eene aanmerking , my medcgedeeId door de Burggraaf
Or? ucp.t.-toeNT.
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vier Zwaluwen , die zyn Schip zeven dagen lang volgden
Men merke hier by op, dat
tot aan Kaap Verd.
dit juist het Jaargetyde is, waar op de Byen in Senegal
nieuwe zwermen in grooten overvloed uitleveren , en,
de Vliegen, Maringouins geheeten , veel overlast doen ,
en hygevolge zeer iveelvuldig zyn : dit moet ook invallen ; want dan houdt de Regentyd op, en men weet
dat een warme vogtige lugtsgefteltenis allergunfttgst is tot
de voortteeling der Infeien, bovenal der zodanigen, die,
gelyk de Maringouins , zich hefst op waterryke .plaatzen
onthouden (*). CHRISTOPHORUS COLUMBUS Zags, 'er
op zyn tweeden Tocht, welke de . Schepen naderde , op
den vier- en twintigtlen October, Lien dagen eer by Do-7
tninique ontdekte Andere Reizigers hebben ze tusfchen de Canarifclz e Eilanden en de Kaap de Goede
Hoop ont1110et (s). In het Koningryk Isfini, ziet men,
volgens 't berigt van den Zendeling LOYER, in de maand
OEtober en de volgende , maanden, eene menigte van Zwaluwen , die uit andere Landen komen (*). De Heer EDWARDS verzekert , dat de Zwaluwen , in den Herfst , Enge, en dat de Huiszwaluw op Bengale
land verlaaten
gevonden wordt. 't Geheele jaar ziet men Zwalfaen,
vol(*) Zie de le Voyage au Senegal, par Mr. ADANSON , p.
25. 82. 139. rot. 157. ik zag ook geheele wolken van
Snringlmanen zich over deeze landen verlpreiden in de maand
February , p. 88. Zou dan de hervoortkomst der infcCien
daar aan Cell zeer Saifoen bepaald weezen ?
(t) HERRERA , Liv. 11. Cap. so.
(5) Voyage aux Isles de France & de Bourbon. Merlin, 1773\
(*) Hist. Gen. des Voyages. TOM III. p. 422.
(4.) Andere Waarnecmers , die het fink nauwkeuriger nageg: hebben,verzekeren, dat de Zwaluwen, omareeks den 29
an September, uit Engeland verhuizen ; dat de algemeene Vetzatnelplaats bcpaa/d fehynt op de kustc.n van Suffolk, tusrchett
Oxfort en Taruouth; dat zy op de daken der I(erken en fpitZell der Toorens gaan zitten, enz. ; dat zy 'cr verfeheide dagen blyven , wanneer de wind nick gunftig is ow den tocht
over zee to waagen ; dat indien de wind 's nags verandei. t , zy alle to gelyk p een vlieg.en , en 'cc dos 's anderen
caags 's morgens geen eels gevonden words. Dit alles duidt
genoegzaam aan , dat 'er 'geen verichuiling , ja zelfs geen
nptocht na't Noorden, plaats nebbe ; maar wel een reis go.
r"gt na 't Zuiden of Zuid - Oosten van Engelaud.
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volgens Kan, aan de Kaap de Goede Hoop; maar Winters in grooter overvloed (*). Dit duidt aan, dat 'er,
in die Landareeke, eenige Overblyvende, maar zee hied
Trekkende , Zsvalusven zyn : want men zal waarfchynlyk
niet willen beweeren, dat zy zich, geduurende den Zotrier,, in 't water of in holen verfchuilen. De Zwaluwen
van Canada , fthryft Vader CHARLEVOIX , zyn Trekvogels , gelyk de Europifche (t). Die van aciniaica verlaaten dat Eiland in de Wintermaanden, welk weer het
ook maake (S).
Elk weet de gelukkige en zonderlinge Proeve van- den
Ileer FROCH , die, aan de pooten van eenige Zwaluwen
een rooden draad, met waterverw gekleurci, gedaan hebbende, dezelfde Vogels het volgende jaar weder zag komen met den draad aan de pooten : welks kleur 'er Met
afgegaan was. Een genoegzaam zeker bewys , dat die
Zwaluwen althans den Winter niet onder water, en zelfs
op geene vogtige plaats, doorgebragt hadden: 't welk eert
{jerk vermoeden oplevert , dat het met de overige even
eens gefleld is. Men mag verwagten , dat , wanneer
Africa. en zekere gedeelten van Afia meer bezogt en
beter bekend zyn, de onderfcheide ftandhouding der Zwaluwen niet alleen zullen ontdekt worden ; maar van de
meeste Vogelen , die de Inwoonders der Eilanden van de.
illiddelandici;e Zee jaarlyks zien komen en wederkeeren,
door den wind geholpen want deeze overtochten zyn
eene foort van lange Zeereizen; de Vogels onderneemen
ze niet dan met een gunftigen wind; doch , wanneer zy
op reis door tegenwinden overvallen wordan, kan het gebeuren, dat zy , door vermoeienis, zich nederzetten op 't
eerfte Schip , 't welk hun voorkomt, gelyk verfcheide
Zeelieden zulks, tell tyde van de Verhuizing der Vogelen, bevonclen hebben (*). Het kan gebeuren, dat zy ,
by
(*) KoLBE , Voyage au Cap. de Bonne Esperancc. Torn. V.
p. 150.
(j) Nouvelle Franco. Tom. III. p. i 55.

(§) TranfaEtions Philofophiques. No. 36.
(*) Het Schip van den Adrniraal WAGER in den Voortyd in
het Kanaal zeilende , zette zich eene ontelbaare menigte Zwalowen op 't zelve neder ; alle de touwen zaten vol; zy rchee.:
nen vermoeid en tilt gehengerd ; men voegt 'er by dat ze zeer
mart waren; den nit ultgert:st hpbbende, narnen g y 'smorcons
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by mangel van Schepen aan te treffen , in 't water
dervallen, en door de golven verflonden worden ; als dad
is het mogelyk , een gefchikt net ten rechten ftonde ,
uitwerpende, verdronken Zwaluwen in Zee op te visfchen,
en met de behoorelyke voorzorge en/ middelen ten. leeven
weder te brengen : doch men begrypt van zelve , dat dit
aan de vaste trust, of op Zeeen van Gene geringe uitgefirektheid , niet kan gefchieden.
In bykans alle bekende Landen worden de Zwaluwen
aangezien voor Menschminnende Vogels , en met het
hoogfte regt naardemaal zy eene menigte van Infeeten
die op kosten der Menfchen zouden teeren , verflthden (*).
Men moet toeftemmen, dat de Opflokkers dezelfde eifchen op
onze erkentenis 'nebben: dewyl zy dezelfde dienften doen ;
doch, om ze te bewyzen , verbergen zy zich in de fchaduw der Schemeringen ; en men heeft zich niet te verwonderen , dat zy, en hunne weldaaden teffens , onbe,
kend blyven,
Myn eerfte oogmerk was de Martinets, by de Nederlanders Gierzwaluwen geheeten , van de Zwaluwen te onderfcheiden,, en bier i n de Natuur te Volgen , die ze van
elkander fchynt afgezonderd te hebben , eene wederzydfche verwydering deGzen Vogelen inboezemende : nooit
heeft men de Vogels van deeze beide Geflachten in
,rezelfchap zien vliegen terwyl men, althans zomwylen ,
onze drie foorten van Zwaluwen in eene bende vindt.
Daarenboven onderfcheidt zich het Gezin der Gierzwa,
luwen van de andere , door verfchillendheden van vry veel
aanbelangs in Maakzel , in Leevenswyze en Geaartheid.
boor eerst , in Maakzel ; want haare Wooten zyn veel
korter , .en geheel onbekwaam om te gaan , of haar te
helpen in het neemen van de vlugt , wanneer zy zich op
den
gens vroeg de reis weder aan. De Neer

COLLINSON verhaalt,
dat het zelfcle geval gebeurde op het Schip van den Capitein
WRIGTH , van Philadelphia komende.

(*) Men heeft, in veele gevallen , ontdekt, dat zy een land
van de plaage der Muggen verlosten.(j ournal de Paris, anne
1777.) In de kleine Stad , waar ik woon, zyn de Gram.
fchuuren der Inwoonderen , door dienst deezer Vogelen , verlost van eene andere plaag : to weeten de kleine Wortnpjes
die het Koorn knaagen , ongetwyfeld door de Gevleugelde
Idea-len , die, in een anderen flaat, deeze Wormpjes zyn ,
N'erdelgen.
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den vlakken grond bevinden : ook zyn de vier Vingeren
na vooren gekeerd, en hebben maar twee geledingen , die
van den nagel daar onder begreepen. - Ten anderen
in Leeveuswyze: zy komen veel laater, eh vertrekken veel
fahielyker, fchoon zy de hette racer fchynen te fchuwen;
zy leggen haare eitjes in holen van oude muuren zo
hoog zy kunnen ; zy vervaardigen geen nest , maar zy
voorzien hun verkoozen hol met een bedding , die wel
weinig uitgeleezen doch overvloedig is, waar in zy naar
de Oever-Zwaluwen zweemen. Wanneer zy om eeten uitgaan , voorzien zy haare groote krop dermaate met gevleugelde Infaten van allerlei foort , dat zy niet meer dan.
twee- of driemaal daags den Jongen eeten brengen.
Ten derden , in Geaartheid. Zy zyn veel wantrouwender
en fchuwer dan de Zwaluwen: haare Stem heeft min
buigzaamheids en verfcheidenheids, en haar Inftinel fchynt
in bepaalder kring te werken. Ziet daar groote
verfchillendheden en gunitige redenen , om Vogels , die,
in den ftaat der Natuure , zich nooit met andere vermengen , van een te fcheiden; en ik zoo, zonder bedenken , dit plan gevolgd hebben, indien wy genoeg wisten
van den aart en de leevenswyze der vreemde foorten,behoorende tot deeze twee Geflachten, om zeker te wceten dat
wy elk op zyn juiste plaats fchikten ; maar wy weeten
zo 'weinig van die vreemde foorten , dat wy, by elken
tred, gevaar loopen van een misitap te doen: het is dan
veel voorzigtiger, dat wy, de Vogels dier twee Geflachten
Met zeker kunnende onderfcheiden , ze by elkander laaten , tot dat nieuwe Waarneemingen ons genoeg onderrigt
hebben van derzelver natuur , om elk zyn behoorelyke
plaats toe te voegen. Wy vergenoegen ons met die foorten by een te fchikken , welke ons toefchynen de meeste
betrekking tot elkander te 'hebben , wat het uitwendig
maakzel belangt (*).
(*) [Schoon wy , in onze Naavolging deezer Natuurlyke
Ilistorie der Vogelen , ons zelden met de Buitenlandfche op..
houden , en dus deeze aanmerking van den Heer nE MONT13EILLARD hier overtollig of kwalyk geplaatst mogt fchynen;
oordeelden wy het, nogthans, noodig, ze niet over re fiaan:
dewyl onze Leezers, anderzins , de Natuurlyke Historie der
Gierzwaluw vervolgens aantreffende, zich misfchien , met reden, zouden vertvonderen , waarom onze Schryver, die wel
eens Geflachten, waar tusfehen minder verfchillendheden zich
opdoen , van elkander Icheidt, deeze by een gelaaten hebbe.]
PROF'
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PROEVZ OVER DEN SMAAK IN HET AANKWEEKEN VAN

BLOEMEN SCHOONE IIEESTERGEWASSEN EN
BOOMEN.

(Uit het Engelsch van Mr. Kwox.)
The charms of Art will foon fatigue the fight
Nor bronfe , nor anarble , always give deligt;
But woods and fireams , and cooling fhades neer cloy
Such luxury is harmlefs to enjoy.

Qchoonbeid , van well: eene foort zy ook moge weezen ,
"is gefchikt oaf ons in te neemen ; en het befchouwen
van de Schoonheid der Groeijende Natuure beeft dit byzonder voorregt, dat wy vrylyk ons hart daar door mogen
laaten vangen , zonder vreeze voor eene gevaarlyke of
onteerende flaaverny.
Stnaak , in de Schoonheden
der Planten en Gewasfen , levert een merkteken op van
etn zuiver en fchuldloos gemoed , en is teffens een der
beste behoedmiddelen om die zuiverheid en fchuldloosheid
te bewaaren. Deeze wendt de aandagt of van de ontrusteude tooneelen der dwaasheid , en brengt eene aangenaame voort , zeer gefchikt om de zagtere Deug.:
den in 't hart te kweeken , en duurzaamheid te fchenken
aan onze gezuiverdfle genietingen.
IVIenigmaalen ftond ik verileld op het zien , dat Menfchen , die zeer gevoelig en vatbaar waren voor de bevalligheden van de Schoone Kunften en Fraaije Letteren ,
en zich fterk getroffen voelden door het treffende in een
Dichtftuk , of van een Werk door den Betel of t' Penfeel
vervaardigd , geen meer aandoenlykheids betoonden over
een heerlyken Bloem ,of grootsch Gewas , dan de gemeenfle
aanfchouwer. Met verrukking hebben zy ftil geltaan op
de weluitgevoerde befchryving van 't vermaaklyk Dal van
Temre , en gedeeld in al dat genoegen , 't welk een
SIIAKESPEAR een MILTON , of eenig ander Puikdichter
bedoelde te verwekken, door hunne keurlyke fchilderyen
van Bloemryke Velden , en Boschgezigten ; en, nogthans ,
kunnen zy door een fchaduwryk Bosch gaan , langs
Violieren en fiyacinten been wandelen , zonder blyk
te geeven dat zy eenig byzonder genoegen finaaken.
Voorzeker is dit het uitvverkzel van een oppervlalt-
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vlakkig oordeel : want 'er is geene waarheid van welke
Wysgeeren reeds langer oyertuigd zyn, dan cit' de wee=
zenlyke voorwerpen , door de Natuur aangebooden de
volinaaktfle voortbrengzels der naabootzende Kunst wyd
en verre overtrelfen.
De Schoonheid van Kleur, hoewel , met rede , minder
geagt dan die der Gedaante, vermaakt egter het oog oniniddelyker en algemeener. Wanneer Kleur en Gedaante
volmaakt vereenigd zyn in eenig voorwerp, moet hy,, die
ze ongevoelig kan befchouwen , alien eisch op kieschheid
van aandoening laaten vaaren. En 't is deeze vereeni,
ging , welke de Natuur doorgaans , in het maakzel der
Bloemen, ten toon ipreidt.
Nauwlyks treft men , in 't gehecle Groeijende Ryk , een
enkel voorwerp can , waar in zo veele aangenaame hoe-,
danigheden zamengevoegd zyn als in de Koningin der
Bloemen, de Roos. Natuur wilde zek er de zinnen van
haaren Vereerder onthaalen op een voorwerp, 't welk hem
teffens frisheid , gear, kleur, en gedaante aanboodt. De
Ziel fchynt ter Feest te gaan op de enkele herinnering des
vermaaks , 't welk de zinnen ontvangen , wanneer zy , op
een fchoone Lente of Zomer-morgentiond , de bekoorelyke aangenaamheden eens Hyacinths; eener Tglp eener
Angelier,, eener Narcis , eerier Violier,, eener Kamperfoelje , eener Jonquilje , befchouwt ; en die van duizend andere , welke eene onnoembaare verfcheidenheid van gedaante , geur en kleur, aanbieden : want de Natuur munt
niet minder uit in de keurigheid en fchoonheid haarer
Werken , dan in de verfcheidenheid en rykheid haarer ge-1
Wrogten. Altoos ontdekt men gebreken in de
werkflukken der Kunst , wanneer men ze met een ver-,
ii:rootglas beziet ; maar het fcherpfte onderzoek van het
tlad eens Bloems , is gelyk het wegneemen eens fluierS
van het aangezigt eener Schoonheid. Een naald allerfcherpst gepunt , en allerfynst gepolyst , door den kundig,fen workman , vertoont zich , door een Zonnemicroskoop ,
ruw en ftomp , terwyl de angel eerier fitonigbye , hoe zeer
vergroot , al zone gladheid en fcherpte behoudt. De getande rand der Zaadfieng eens Bloems, het boordzel van den
Vien gel eener Viieg , hebben eene nctheid .'ap tekening ,
Den finaak eens
door geen pen feel te evenaaren.
licfhebbers van Bloemen heeft men niet zeer bewonderd
of zeer gedongen om denzelven te verkrygen ; daar die
eens Kenners van Tekeningen en Schilderftukken aangezien
wordt voor een blyk van verhevenheid van Character en
V. DELL. MENGELW. NO. I0.
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van verhefling boven den gemeenen hoop. Onvoegelyk ,
zeer Onvoegelyk , nogthans , is het , verrukt te worden
door de "werkitukken eons nieti g en Stervelings , en geéne
b
verrukking te gevoelen op de befchouwing
der volmaakte Schilderyen , waar' in de vinger der Godheid zo gereed valt te ontdekken.De Dichters hebben ons de weelderigtie befchryvingen
nagelaateh van Lusthoven , Landfdiappen ; en Veldvermaaklykheden ; en , fchoon zommigen oordeelen , dat zy
de Natuur overtroffen, hebben zy dezelve nauwlyks geevenaard. Men treede in een Americaansch Boschje , naar
den tegenwoordigen fmaak aangelegd , eu beplant met de
bloemrykffe Heestergewasfen , en overweege of 'er iets is
in de tuinen van ALCINOUS of de velden van Olyfiunz,
in MILTON ' S Paradys , welk vergeleeken kan worden
met den Tulpenboom , de Sering , de dubbelbloezenfige
Kers , Perfik , en Atuandel , de jasmytt , de Moschroos ,
eene groote menigte van andere , min
de Magnolia,
gemeen , doc niet van grooter , fchoon misfchien van
gelyke, fchoonheid.
Wanneer wy wandelen onder
en tusfchen de hangende trosfen van bloemen , wit als
fneeuw , met goad geftipt , purperverwig als de druif ,
blaauw als het tinfpanfel des Hemels , bloozende als de
kaaken der jeugd, wy nauwlyks wederhouden van de verbeeding , dat wy in een betooverd Land,
of in eene andere en betere wereld , zyn : waar elk zintuig geltreeld wordt , alles rondsom ons de lieflykfle geuten uitwaasfemt , en fchoonheid by fchoonheid zich om
itryd vertoont : bet hart fchynt te deezen in de onfchuldige vreugd der lachende Natuure. fioschjes en Lusthoven heeft men altoos geagt , dat de ziel eene aangenaame bedaardheid intlorten en dezelve tot befpiegelingen
bekwaam maaken.
De thans heerfchende nitmuntende fmaak , in bet aanleggen van Lusthoven en Tuinen , .vereenigt doorgaans de
Ileesterg ewasfen en bet hoogopgaand Geboomte met elkander.
De hooge 13oomen des woods maaken den agtergrond nit
in de leevende Landfchapichildery; de Heestergewasfen ,
daar onder geplaatst op den voorgrond , vertoonen het
liakhout, eu vormen eene fchoone gelyklieid van een weezenlyk hose!). Dc Eschdoorn , of Ahornboom , is een
van de eertle fchoonlieden , onder die tegenwoordig meest

geplaut worden. Het breede blad , bet langdnurig green,
maaken deezen boom allergefchiktst om verkwikkende fchaduw te geeven. De Eschcloom is de eigenfte boom, zo
me,
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zenigmaa1 gedagt door de beste Schryveren der Oudheid:
en eenige der fchoontte Wysgeerige Zamenfpraaken zyu
gehonden onder den lommer van deszelfs breede afhangende frisfe bladeren. SOCRATES zogt.geene andere Leerplaats dan de groene vlakte onder den Eschloorn , aan
den oever van den llisfus. De Treurende of Huilende
Wittig , die zyne takken over een zagt ruisfchende beek
laat hangen , levert een dier Landfchoonheden op , waar
in de droefgeestigen en romanesquen een fireelend germegen vinden. Zodanig, in de daad , zyn de bekoorelykheden van deszelfs weelderige takken , dar zy, behoorelyk
verdeeld , op zichzelve eene betoverende fchildery opIehan o- niet in twyfel , om, hoe veel fraais de
veren: en ile hang
tegenwoordige Lusthoven den oogen bieden , de eerfle
plaats onder de groeiende Tuincieraaden aan den Huilenden Willig te geeven.
De Treurende Berkenboorn
behaagt altoos , en is, in den Winter, een alleraartigst
voorwerp. Ziet gindfchen hoogopgaanden rechten tiara
uit de fpleet van een rots voortfchietende, bedekt met een
bast , wit en fchitterend als zilver, van welken duizend
twygjes afhangen , zo dun bykans als het hair van ons
hoofd. Befchouwt denzelven, als ruige Vorst of vallende
Sneeuw daar aan hangt , en indien gy eene ziel hebt ,
bekwaam en vatbaar om door natuurlyk fchoon bekoOrci
te worden
zult gy , op dat gezigt , u zeer aangedaan
voelen. Een oude Eik treft men zelden op ooze
Buitenplaatzen aan' uit hoofde van den traagen groei :
dock als wy dier13‘oom vinden , geeft bet Pcaatlyk voorkomen een vermaak , dat wy , zonder verveeling uuren
lang , kunnen genieten. De aaugenaamc Acacia, de'keget- •
vormig groeiende Poptilier van Lombard ye, de bloemryke
Kastanje boom , de zagte Linde , de booge Den , de glansTyke Laurier , leveren alle zo ondericheidene en vermaaklyke fcbilderyen op , dat ik als het my vergund wordt
in die 'amen om te wandelen , en deeze fchoonheden
des Groeijeoden Ryks te befclionwen , geen fmert gevoel ,
oin dat het myn lot niet is in de gefchilderde gaanderyen van een Paleis op en neer te gaan.
Dc fmaak van Planren ileum in ngeland, [wy mogen
'er by voeepi ook in Nederland] toe : dezclve bchncrt
aangekweel;t te worden als een altoosfpringenden hr it
van genoegen voor den Planter, en van hell voor 't Land.
Doch dat men Boomer] , tot ciera.ad plantende, niet vergate een untie en noodle piaats te gunnen!
LEE.Kk
f
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LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN D r . BENJAMIN FRANKLIN :
MET ERNE SCHETS VAN ZYN CHARACTER.

(Uit het Engelscli.)

Volgens ons Plan, OM den Leezeren onzes Mengelwerk.
"
Leevensfchetzen te geeven , neemen wy de eerfte gele„

„ genheid waar, welke ons yoorkomt om hun den beroemden
„ Dr. BENJAMIN FRANKLIN te doen kennel], in zo verre men
„ de Leevensbyzonderheden van deezen gryzen Wysgeerigen
„ Siaatsman heeft kunnen verzameien : als mede een Schets
„ van zyn Character.”
BENJAMIN FRANKLIN werd te Boston in Nieuw Engeland gebooren den zeventienden van January des jaars MDCCVI , en
diende in zyn vroegfte jeugd by een Drukker ; vervolgens flak
by na Engeland over om zich in de Drukkunst nicer te oefe..
nen, en werkte daar eenigen tyd als Drukkersknegt. By zyno wederkomst in America zette hy zelve Gene Drukkery op
te Philadelphia , en voerde 'er een Nieuwspapier in, 't geen
by zelve fchreef en drukte. Van tyd tot tyd vondt hy een
uurtje om aan zyne zugt tot Wysgeerige befpiegelingen bot te
vieren. Onder deeze trok de Elearieiteit , de toen minst beoefenende tak der Natuurkunde , bovenal zyne aandagt, en hy
decide zyne Ontdekkingen in die Weetcrifchap van het jaar
MDCCXLVII tot het jaar MDCCLIV mede aari PETER COLLINSoN , Esq. Lid der Koninglyke Societeit.
Deeze Brieven werden in 't licht gegeevên, en niets , over
de Eledriciteit gefchreeven, werd, in alle de deezen van Europa algemeener geleezen en bewonderd. De Engelfchen zyn
niet agterlyk geweest in refit te doen aan de verdienfien
van deezen Schrvver (*); doch Dr. FRANKLIN hadt het zeldzaam geluk om buitenslands beroemder te worden dan by zyne Landgenooten. Cm des overtuigd te zyn , hebbe men
f]egts het oog te Haan in de buiteniandfche Schriften over de
EKariciteit ; in veele derzelven homer de woorden Franklinist , Frankliniaansch Stel t el , bykans op ieder biadzyde , voor.
In 't kort , Dr. FRANKLIN ' S Proeven en Waar»eemingen Haan
zeer veel kans oin aan de Naakomelingfellap overgereikt
worden als de waare Beginzels der Eleariciteit, op dezelfde
wyze als do Newtoniaaniche Wysbegeerte voor het waare Stelzel
der Natuure in 't algemeen.
De grootfle ontdekking door Dr. FP ANKLTN in de Eleariciteit
gedaan, en die van den meest weezenlyken dienst vcor het
Mensch(') De Lrivetfitcit van Orfort bifelionk 1/Lra met deu 'fvtel van Doctor
in

so Apr.1, 1T62.
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Menschdom geweest is, was de volmaakte gelykbeichtusfchen
bet Vuur van de Elc&riciteit en den Blixem. Fly vangt zyn
verflag van deeze gelykheid met zone Leezers te, tvaar.
fchuwen, dat zy niet moeten verfleld Haan op het groot verfchil der uitwerkzelen van de Eleãlrilehe ,Vioeiftoffe en den
Blixem, wat de maat der flerkte belangt : dewyl zulks geen
bewys altoos oplevert van verrail in derzelver Natuur.
Om, op de voldingenfle wyze, aan te toonen, dat de Electricale en de Blixemilof dezelfde zyn , bedagt FRANKLIN de
Blixemflof uit de lugt re trekken, door middel van een' Elearicalen Vlieger , opgefchooten als een Onweersbui opkwatn.
Deeze Vlieger was voorzien van een puntig yzerdraad, welke
bet Ele&ricale vuur trok nit de donderwolken, boven dezelven dryvende. Die froffe daalde neder tangs den Vliegerdraad ,
aan welks einde een zyden lint geknoopt, en ter plaatze mar
deeze aaneenvoeging geichiedde, een fleutel vast gemaakt was.
De Vlieger en de geheele draad werden gelearifeerd.
losfe vezeltjes van den draad flonden recht nit, en werden door
een daar bykomenden vinger aangetrokken. Wanneer de regen
den Vlieger en den geheelen draad hadt nat gemaakt, zo dat
zy vryelyk bet Ele&ricale vuur konden overbrengen , firoomde het op het aannaderen van den knokkel overvloedig uit den
byhangenden Ileutel. Aan deezen Vlieger ken men de Elearifche Vies laaden ; met het vuur, op deeze wyze verkreegen •
konden geesten in brand geflooken, en alle andere Eleeiricale
proeven gedaan worden , welke getneenlyk , door middel van
een gewre gven glazen bol of buis, gefaieden; ten overruigly,
ken blyke dat de Eleetricale en de Blixemaof een en dezelfde
zym.
Behalven deezen Elearicalen Vlieger, hadt Dr. PRANLIN ,
hater tyd , een vry flaande yzeren roede om den Blixem
zyn huffs re geleiden , en proeven re neemen, wanneer 'er eene
groote voorraad van blixemfloffe in den dawpkring Was: en,
ten einde by geene gelegenheid van die natuure mogt laaten
voorbyglippen, maakte by twee fehenetjes aan deezen toeflel
vast, die, door derzelver gerinkel , hem waarfelmwden , wanneer zyne yzeren flaaf geelearifeerd was.
Het nuttig gebruik , 't geen FRANKLIN maakte van zyne
onrdekking deezer gelykheid, tusrchen de EleEtriciteit en de
Blixemfloffe , was het behoeden der Gebouwen voor den
Blixem. Dit bragt by te wege , door een rnetaalen flaaf hoven bet hoogiie gedeeltc des Gebouws te doen uitfteeken ,
en deeze gemeenichap te doen hebbcn met den grond of
een nabygelegen water. De Blixem trof deeze metaalen fiaaf
cer dan eenig ander gedeelte van het Gebouw, en het anders
zo gevaarlyk. Blixemvuur werd, zonder fchade te doen, veilig afgeleid.
Dr. FRANKLIN was, ftaande den tyd, dat by zich bezig hieldt
Ji 3
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met deeze ontdekkingen, niet werkeloos in het betragten der
weezenlyker pligten van een goed Burger. Behalven veele
andere nutte fehikkingen, rnaakte hy een planoor_
Postery.
en in America , werd tot Algemeen Postmeester van het
Zuidelyk gedeelte aangeaeld, ter belooninge van het heilzaam
plan door hem uitgedagt.
Geduurende den jongstvoorgaanden Oorlog met Frankryk
deedt Dr. FRANKLIN zeer grooten dienst aan Groat Brittanje ,
door zyne Landsgenooten aan te moedigen, om, met kragt,
den gemeenen vyand wederfland te bieden: in eigen perfoon
voerde by de krygsbenden aan in verfcheide hachlyke en we/gelukte onderneemingen. Toen Canada te ondergebragt was,
flak by na Engeland over, en poogde het Engelfehe Ministerie,
by monde en by gerchrifte, te betoogen, de grootere aangekgenheid van dat Gewest, boven alle bezittingen der Engel-fchen in de West-Indien (*). En dewyl de Vrede van Parys
op dit beginzel geflooten is , mag men veronderftellen, dat
Dr. FRANKLIN ' S onderrigtingen en bewysredenen eenigzins invloed gehad hebben op het neemen van een maatregel , ten
dien tyde zo verderflyk voor het grootife gedeelte der Engelfchen , en die , by de uitkomst , bleek zo onftaatkundig te
zyn.
Dan of Dr. FRANKLIN, in het bedryvend gedeelte, 't welk
hy, te dier gelegenheid, op zieh nam, enkel gedreeven weft'
door eene zuivere zugt voor de veiligheid en voorrpoed van
Fritsch America , als vereenigd met het Aloeder/and ; dan of
by zyne inzigten uitftrekte tot die aanflaande Onafhanglykheld , welke zommigen zyner Landgenooten toen denkbeeldi g vormden (t) , en waar aan zy zints een daadiyk beltaan
gavel], kan met geene zekerheid bepaald worden. Alles wat
wy met zekerheid Weeten , is, dat men de Aae der Gezegelde Papieren niet poogde in 't werk te flellen , of hy
werd benoemd tot Afgezant van renfylvanie , en 1, erzerte
z;ch
Zie inzonderficid zyn Werkje , gctyteld: The i:717en of Cr.f.at
;h1/..7.1.-ied win regard to her Colonies, and the aeluijitions of C:27::.mc
1762.
I) Veelen van Dr. rlIANKLIN ' S .r letueenzaanitle Vricnden
•icit
te.,,enwoo ■-di4 en andi:neden
voorbeen ungemodt vool b y
tit:en
wan nit zy zich l
verzLkerd houden, dat dit ttenb-bvid Kan
et . den
geest Order vt.rrelicide t ,.evallen van dies :tart, wurdt het veNende,
mot v,.:ct vertrouwen van egtheid, vermdd. Ouunnandeur JOHNPTONE , Dr.
FRANKLIN, en anderen, bragten, veele jnaren gdeden, ten dag door ointrent
.:Ifahknhead. In- den naarniddag fcheidde bet r;ezelfcbap: en men vouch Dr.
T'aANKL1N in eene peinzende geflalte, op de titter de Theems ziendv. Gevlavgd
over het voorwetp zyner bepeinzing was, aniwoordde by : IK pins by my
over de onvoeglyke v‘ ;-deeling van
cm Ikidarzg lzet, rent
groo:-rvzo nivieren van Ainerdia underwozpen zyn cam
g‘ringen p'::cq a al
in,,z1Lhou-,y 1

VAN RENJAMLN FRANKLIN.

467

zich fork tegen deeze AC-le. Met dit chara&er . bekleed ,
bleef by verfeheide jaaren in Londen, en kantte zich, by au:boudendbe i d aan, tegen elken geweldigen flap tell opzigte
van America , als mede tegen alle bevredigende ontwerpen,
tot dat men in 't einde bevondt, dat het zwaard alien den
twist kon bellisfen.
Van deezen tyd of zag men hem aan als een Vyand van
het Eagelsch Staatsbefluur, en als een Amerikaansch Verfpieder,
Een zeer onaangenaam voorval in Hyde Park , waar in Mr.
WHATELY zeer zwaar gewond werd, lebreeven zyne-vyanden
toe aan zyne bewerking: hy, hadt 'er, zo zy beweerden ,
legenheid toe gegeeven , door Brieven na America to zenden ,
genomen uit brieven in 't bezit van dien Heer, als uitvoerder
van den laatilen wit zyns 13roeders , die Geheimfchryver geweest was van wylen Mr. GRENVILLE. Op den elfden en ne,
gen- en twintiglieg van January 1774, in den Geheimen Raad,
tell opzigte van den that van America , ondervraagd , oordeerden de meeste onpartydigen , dat by door zek.er Fleer zeer
onheusch behandeld werd, 't geen hem misfehien aanzette tot
de happen door hem vervolgeus gedaan. Terwyl Dr. FRANKLIN ondervraagd werd , bejegende de, Raadsheer (thans
Lord L.) hem met zeer veel verontwaardigirgs; .de Wysgeer
verdroeg het met de bedaardheid van een verftandig Man. Naa
de ondervraaging zegt men , dat FRANKLIN, in 't uittreeden ,
dien •Raadsheer voorby gaande , zou in 't oor geluisterd hebben. 1k zal 'er ow Meester een KLEIN KONING em maaken.
In 't jaar 1775 , in America wederkeerende, vondt by dat
Land juist in dien ant als by 't zeive hadt afgemaald : was
zyn raaci gevolgd g.eworden , dan waren alle, of 'er was ten
mlnflen het grootite gedeelte , der zints gebeurde onheilen
geweerd geweest.
Toen bet belluit ter Onafhanglykheid genomen was , werd
hy benoemd tot Gevolmagtigden van bet Congres , aan 't Hof
van Frankryk : waar hy tot deezen tyd toe gebleeven is ; tooLonde , by alle gelegenhedcn een onveranderlyk Vrieud van
.America, en een getrouw Dienaar zyner Lastgeeveren te wee.7011.

Dr. FRANKLIN , dos wordt zyn CharaEter in een onlangs uitg,ekomen ftukje opgegeeven (''), mag aangemerkt worden als
y en eetheling der Arnerieaaniche Vernufren ; en misfebien was
niemand meer verfehuIdigd aan den tyd en plaats zyner Geboorte , dan hy. Was by te Londen in ftede van te Boston ter
gekomen, en uit denzelfden Iaagen rang gefprooten ,
men zou waarichynlyk zyn Naam niet geleezen hebben als
71 7 ysgeer en Staatsman. In een volkryke Stad opgeflooten, zou
xylle
['ho' of tile History of Greet Britrs,in,cHirist ti,s
(*) ' t Zelve is getyteia :
of Lord Noitil,
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zyne bezigfieid veelvuldiger geweest zyn , en zvne zugt tot
befpiegelende weetenfchap was verzwolgen geworden door uitzigten van belang of eerzugt. 4y motet zich. onderfeheiden•
hebben van den gemeenen hoop als eon vindingryk Kunftenaar ; maar by halt nooit cone vcronderflelling uirgedagt orn
het verfchynzel des Noorderiichts te verklaaren ; nooit de beginzels en tetwerkzeis der Eleariciteit nagegaan; en, 't geen
meer zegt , hy was nooit het veelvermogend werkiiiig geworden on] een groot Ryk te doen fchudden , en een Bondgedeezen van dat•
nootfchaplyk Gemeenebest op te rigten ,
Ryk afgercheiden nooit WAS hy de voornaame veroorzaaker
geweest van een nieuvv -Tydperk in de Gefchiedenis des
Mensehdonis , 't welk misfchien zo aangelegen zal zyn als
eenig verloopen Tydperk , door de Wetgeevende magt in 't
Wester haifrond over te voeren. In dit opzigt mag • by gehouden worden voor een grooter Vyand van Engeland dan PHILIPS DE H, of LODEWYK DE XIV, immer geweest zyn.
Dr. FRANKLIN' S zugt tot weetenrchappen tekende reeds in
zyne vroege jaaren (*), en als of elke geheurtenis van zyn
Ieeven let gewigtigs' moest behelzen , cen bedekte handel ,
die hem Boston deedt verlaaten , en Philadelphia ter woonplaats verkiezen , bragt hem in ruimer kring van werkzaamheld , en een aanzienlyker Rand: nogthans was by reeds over
den hoogrren leevenstrap , eer hy als een Staatkundige met
room te voorfchyn tradt. Dewy] by een uitgeftrekte invloed
Jereeg, bediende by zich van denzelven om order Volk de
Deugden van Spaarzaamheid , Vlyt en Maatiglicid , aan to
kweeken ; en alle zyne werkzaambeden waren ingerigt om de
weezenlyke belangen des Menschdoms te beyorderen. Hy
bezit die eenvoudigheid van zeden , en die juistheid van
de hoofdtrekken zyn in het CharaCier van NAN'
fen welke
s
DE WITT ; doch nimmer is by in haat des Volks vervallcn ,
zy by deezen beter heeft weeten to ontwyken , 't zy b y in
gelukkiger omflandigheden , dan die opgeofferde Liefhebber
zyns Vaderlands, zyne Ilaatsrolle gerpeeld hebbe.
• Aan geen Stelzel verknogt , mag hy gezegd warden eon
Wysgeer te zyn zonder regelen ; eon Staatkundige, zonder de
Romeinfche Pandeelen aangenomen ; en een Staatsman , zonder
an do bevalligheden geofferd te hebben : by be ;it cen Verfland op veele zaaken afgerigt , zonder veranderlykheid van
..Aarr.
Deeze diepdenkende , overieggende, en voorzigtige ;titan,
kwam , Meer dan zeventig jaaren bereikt hebbende , aan 't
Franiche Hof, eerst als Agent , en vervolgens als PlenipotentiLieden van al/erlei
aris der Nieuwe Americaanfche Staaten.
rang
.('') 'Er 7.'yn nog cenige Brieven voor 1,m-icier!, in ,'en jnf ■ re 1726, to,:11cien en mintig jaaren oud wils,

naas CLONE ;„;cid)rceyen.
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ring Zogten om ftryd , hun hof te maaken by deezen wvzen
Grvsaart. By de Onderdeanen eons Monarchs werd het a-Ige,
meet], den Geest der Vryheid te bewonderen , en FRANKLIN
werd met de hoogstklinkende Ioftuitingen ten hemel verheeven (*). Zyne Onderhandelingen aan het Franiche Hof vereischten meer dan gemeene bekwaatnheden , en zyn flaagen ,
in dit gewigtig Werk , ftrekt ten bewyze, dat hy,, geduurende zyn langen leeftyd , daadlyk de Wysbegeerte des Menschdoms beoefend heeft.
Paus : EnPUIT
FilLMEN, SCEPTRUIQUE TYRANNIS.
IIEEF12 DEN IIEMEL
DEN ELIXEM, EN DEN DWINGLANDEN DEN SCIIEPTER ONTWELDIGD.
(*) Zcer flak is bet Bylclitift up gyp Bprstlieeld, te
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(Uit het Engelsch.)

zeer onlangs hebben wy een Vertoog medegedeeld, firekkende om het gevaar der Sentimenteele en Romanesque
Verbintenisfen aan de Jonge Jufferfchap te ontdekken (E).
„ De Gefchiedenis. , welke wy thans plaatzen, zal ter bekragtiging kunnen dienen der toen voorgedreagene bedenkingen.
;, Zy is briefswyze medegedeeld."

.2

k +
MYN DEER!

in Zedeleerende Schriften of Boeken , tot nitfpanning gefchreeven , zyn geene plaatzen, welke zo den Schryver als
den Leezer fterker treffen , dan die kiefche trekken van Sentimenteele Zedeleer , welke onze daaden tot het Gevoel brengen.
Net deezen hebben de Dichter, de Romanfchryver, de Opfteiler van Zedekundige Proeven , zich altoos 't meest vermaakt
gevonden. 1k verbeeld my , nogthans , dat 'er veel gevaars
fteeke in deeze hoedanigheden te ver te brengen : de regeis
van ons gedrag moeten op een vaster grondilag rusten ,
len zy ons door vcrfchillende flanden deezes leevens hen
geleiden ; doch de Jeugd , tot geestdryvens toe , ingenornen
met het Sentimenteele, is gereed om de lesfen van gerneene
Deugd en Voorzigtigheid , die de beweegingen eener Ziele ,
gevormd , zo zy waant , om door fyner roerzels gedreeven
to worden , zonder beperken , te verthaaaden. Ik fpreek uit
onIrova,

3(7.
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ondervinding : en, met wat regt, zal de volgende Familie-ge,
fchiedenis ten vollen hunnen uitwyzen.
Myne Nigt EMILIA was aan myne zorge en opvoedinge overgelaaten , door myn overleeden Broeder,, dien ik
teder beminde ; zy bereikte teen omtrent tien jaaren. De
fehoonheid van haar gelaad, de fraaiheid van haare houding
trok reeds aller oog ; en toen haare Zielsvertnogens ontiou.
ken, ftrekten deeze niet min tot voorwerpen van bewondering.
Met de zagtaartigfte gemoedsgefleltenisfe gingen gepaard meer
dan gemeene vermogens van Geest en Verfland. Ik fpaarde
geene moeite om dezelve aan te kweeken en te verbeteren,
en flaagde daar in zo gelukkig , dat EMILIA op haar achttiende jaar , voor niemand van Kaaren ouderdom , in eenig
opzigt, behoefde te wyken. Myn vuurige hoop (want zy
was my als eene—Dogter geworden, ) ftrekte . zieh .thaas nit
om den loon myns, arbeids te zien , en myne verheelciing
fchilderde haar volgend Leeven zo vol Geluks als vol Deugds.
Eene heerfchende trek ,in haare Gemoedsgeftelten i sfe , was
eene kieschheid en fynheid van Gevoel : deeze hadt zy van
de Natuur ontvangen ; en de eerfte Werken ; door haar geleezen, dienden om dit Gevoel te vertederen. Aan dit Gevoel toetfle zy haare eigene daaden en die van anderen,
en fchreef, zo in 't prfzen„ als in 't laaken meer toe aan
de uitwerkzelen van 't zelve, dan met voegelykheid of regt
beftaan kon. Zomtyds ondernam ik deeze begrippen,
op eene zagte wyze, tegen te, ;aan. Zy betoonde zich, in
haare verdeediging , niet altoos, de bondige redenkavelfter ;
doch fprak altoos met veel vuurs ; en ik be y ond, dat zy,
hoe meer gedrongen om die begrippen te verdeedigen, ook
des te meer in dezelve verfterkt wierd. Hierom oordeelde
ik het raadzaam op dit fluk te zwygen, vertrouwende , dat
von weinig meer Onclervindings en Wereldkennis haar te recht
zouden brengen.
Eene jonge JufTrouw,, van haare jaaren en zielsgefteltenisfe,
moot noodzaaklyk eene Vriendin hebben. EMILIA hadt reeds
vroeg 'er ecne gevonden in HARRIET s , Dogter van
een der Nabuuren myns Broeders , eenige weinige jaaren
ouder dan myne Nigt. In vericheide deelen der Julferlyke
Opvoeding waren zy te gelyk ondervveezen : in deeze hadt
EMILIA verre de meerderheid. HARRIET flak zo zeer Diet nit
in vlugheid van verfland of fynheid van oordeel : dan , lehoon
inare vorderingen minder waren, wist zv zich ten meesten
:voordeele daar van to budienen : en moest zy zomtyds haare
minderheid erkennen , dit maakte de verbintenis te grooter :
dcwyl EMILIA 'er zich veer op bet'1 oorllaan. HARRIET ' S zedeo waren zagt en in:icemen:3 als cii e van EMILIA ; haare
gevoelens even kiesch en verheven; dan 't an en a:lk.ier was.
natuurlyLa- cigen.
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tk beipeurd'e dat EMILIA ' S genegenheid tot. deeze jonge Julfrouw , 'van dag tot dag , toe , en, eindelyk , haar dermaate
innam , dat het my begon tegen te than. Waren zy zamen ,
haare aandagt was bykans geheel en al op elkander gevestigd ;
wat de beleefdheid vorderde anderen te bewyzen,
zy aan als een last, dien ay ieder, zo veel megelyk, ontweeken. Van de Wereld , een naam , met welken zy onbepaald
ieder , behalven zichzelven, benoemden, fcheenen zy zich van
te willen afzonderen ; hier in ftelden zy haar roem en geluk.
De regelen van Voorzigtigheid en Welvoeglykheid hielden zy
voor de uitvinding van koele en , zelfzoekende zielen ; onaandoenlyk voor
vermaaken 'van Gevoel of Sentimenteel (het
geliefde woord) en van Vriendfchap. Deem denkbeelden, geloof ik werden zeer gekoesterd en Nerfterkt , door
eene briefwisfeling, welke de meeste uuren, die zv van
elkander gelcheiden waren, (dock deeze waren weinig ,) geheel innam. - 1k waagde het, op een boertenden trant,
EMILIA bier over te ondernouden ; zy beantwoordde my op
een zo ernfligen trant, dat ik ten vallen overtuigd wierd van
het gevaar eener zo Romanesque Verbintenisfe. Otis gelprek
werd, ongemerkt, langs hoe ernfliger. EMILIA Borst, einde1yk , in traanen uit , en ik veriehoonele my met de verklaaring
van niet te weeten waar mede ik haar belecfgd had. Van
dien dag al bleef ik haar Raadgeever, en be yond niet larger
haar Vriend te zyn.
HARRIET alleen was haar Vrienciin; en om dien Vriendfchapsband nog nadwer digt te haalen , ontbrak 'er flegts een geheimhouding , en eene zwaarigheidwekkende omaandig,heid.
Welhaast greep 'er jets van dien aart hand. HARRIET werd
verliefd op een' jong Eleer, MARLOW geheezen , een (Meier
der Dragonders , die op 't land gekomen was om haar Breeder, met Wien by geftudeerd hadt, te bezoeken. Dewyl zy
verichecte duizend Ponden geerfci hadt , onaf'hanglyk van 't
geen zy van haarcn Vader verwagtte, was zelk een Huwelyk.
zeer wel aan te gaan voor een jong Heer zonder middelen ,
-die alleen van zyn Amptgeld moest leeven. Maar cm die
'
zelfde reden, was. 'er niet zo veel uitzigts cm de toeftemming
der Famine van de jonge Juffrouw te verwagtcn. Naa een'gen
tyd vuurig en verborgen elkander bemind to hebben, eene
Liefde van welke EMILIA alleen de Vertrouweling was , trouwden zy zonder de toeilemming van HARRILT ' S Familie , vertrouwende op de Ouderlyke tederhaid, gereed om een flap, die
Met herdaan kon worden , te verg,eeven. Doch de Vader van
'HARRIET bleef onbeweegelyk ; b y veranderde niet, rchoon de
Heer MARLOW den Krvgsdienst verlaeren hadt ; bier door dagt
men hem te zullen wtnnen : dew y ] by menigmaal 't flerkst
uitvoer tegen het Huwelyk van zyne Degter met een Soldaat,
clyk by fprak,
Nut
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Naa cenige vrugtiooze poogingen om de gunst en vriend,
fehap des ouden Heers to winner" , nam het jonge Paar zyn
verblyf in een wydafgelegene Landflad , waar zy , gelyk
HARRIET haaren toefland aan EMILIA befehreef,elken wensch
vervuld zagen in elkanders toeneemende tederheid. EMILIA
ging haare Vriendin, ,.welhaast, in haar nieuw verblyf bezoe.
ken : de befehryving ., welke zy , by haare wederkomst , van
deeze Egtelingen gaf, was tot verrukkens toe teller.
Z y hervatte dit bezoek , ter gelegenheid dat HARRIET van
baar eertIe Kind m 't. kraamhedde lag. at voorval was een
mieuwe bron van genoegen voor EMILIA ' S Vriendin , en van
vermaak voor haar , in derzelver gezeOhap. HARRIET ' S her.
langzaam toegaande, wist zy haare Vriendin gemaklyk
over re haalcn, om by haar te blyven, rot, dezelve volkomen.
was. Zy werd' als 't ware een lid van dit Huisgezin , en
't was niet dan met veel linens aan wederzyden , dat
zy, naa 't verloop van een half jaar, een Iduis verliet, waar,
om de eige woorden van myne Nigt te gebruiken
(IC
Wereld uitgebannen was , Sentiment alle handelingen regel,
„ de, en Geluk dezelve bekroonde."
Al diem tyd was ik vol ongorusthoid , en kon dezelve
voor myne EMILIA Met verbergen toen zy weder kwam. Ik
beeldde haar op . 't leevendigst den toefiand of , in welken
haare Vriendin bevondt , die , Naar 't oordeel van alle
bedaetzaanien , een onbedagtzaamen, zo geen zeer laakens7
waardigen, flap gedaan hadt. Het antwoord was vin
nig , en beftond grootendeels in een heftig uitvaaren tegen
de onmensehlykheid der Ouderen, de ongevoeligheid deezer
Eeuwe , en de onregtvaardigheid der Wereld.
Het Geluk, 't welk myne Nigr beichreeven hadt, als ge,
huisvest 't Gezin van Mevrouw MARLOW duurde niet
lang. Haar Man verveelde welhaast het bedryfloos leeven,
waar toe by door zyn 1-luwelyk vervallen was ; in Buis geen
genoegen vindende , zogt by het buiten. HARRIET voelde
op het treffendst deeze verandering , en kon haare aandoeniet wederhouden. Haare klagten klommen
ningen
tot verwyter, op , en zy haalde haaren Man door, over zyne
‘. erkiezing van anderer gezellehap boven 't haare. EMILIA
was , volgens gewoonte , de Vertrouwcling van 't ongeluk
haarer Vrienclinne : 't zelve vergrootte eerlang door eene
kwynende ziekte waar in zy verviel , naa de geboorte van
een tweede Dogter.
EMILIA , my verwittigd hebbende van de onaangenaame
omliandigheden, waar in HARRIET Zia bevondt, maakte my
Naar voorneemen bekend ow in 't Qngeluk van haare Vriendin te deelen , zy 't zelve niet kon verligten , door
ommddelyk haaren intrek ten huize van (iceze dierbaare te
'Icemen. School) ik reeds die tedere genegenheid, welke my
veer-
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Vbotheen VervuIde , ten opzigte van myne Nigt , verlooren
hadt , Wa g zy my, op verre na, met onverfchillig geworden.
1k verzette my ten flerkfle tegen deezen voortlag. Gy kunt
ligt denken , welke redenen ik in 't midden bragt ; doeh
EMILIA wilde de kragt daar van Met erkennen. Te vergeefsch
beriep ik my op het geen Pligt , Voorzigtigheid , in het
bewaaren van haar Charatter, even kragtig aanraadde. Zy
deed te myner wederlegging eene lofreden over de Edelmoedigheid, de Vriencifchap en het SentiOenteele. 1k kon my niet
wcderhouden eenige aanmerkingen to: inaaken ; die myne Nigt
als zo veele fehampere gezegdens op HARRIET hieldt. In 't
einde verklaarde zy my , in de geestvervoering haarer Vriendfehap , dat alle banden van bloedverwantfchaplyke betrekking
tusichen ons verbrooken waren, dat zy terftond myn Huis "zote
ver!aaten , met een vast befluit om 'er nooit weder in te komen. Zy hieldt haar woord, en ging dienzelfden dag nog op
reis na HARRIET.
Daar vondt zy, zo my berigt is, den toeitand dier lvfevrouwe , allerdeerlykst : haare gezondheid was weg; haar Egtge
foot een Dwingeland , en by hadt de middelen, door haar
aangebragt , met zyne Makkers in Herbergen en aan Speeltafels verkwist. EMILIA kon , door 't geen zy bent, deezen
laathen ramp verligten: maar de twee eerfle waren ongeneeslyk, en haare Vriendin ging onder dezelve gebukt. Ten minften haare ongefteldheid nam dermaate toe , dat haar zwak
geftel feheen te zullen bezwyken : en zou dezelve , gelyk de
Geneesheeren EMILIA aankondigden , welhaast een einde aan
haar leeven maaken. Deeze enderrigting deelde zy
den Heer MARLOW merle , op eene wyze, gefchikt om zyri
hart to doen bloeden over de flegte behandeling , zyner Egtgenoote aangedaan. In de daad , by voelde zich getroffen
door dat berouw, 't welk de gevoigen van losbandige dwaasheid zonnyds verwekken in Mei-lichen , die eer zwak dan
boos zyn. Hy wilde wel aangedreeven worden dopr. de
liartstoehtem , fehoon niet bepaaid door de beginzels der
Deugd. Hy wilde de vermaaken der Ondeugd genieten, terwyl by zich verbeeldde eon affchrik te hebben van haare leelykheid. Zyne bekeering was zo geweldig als fchielyk.
Emma hieldt ze voor opregt good vertrouwen was haar
natuurlyk eigen : en fehielyke opwelling maakte een geliefd
gedeelte uit van haar ftelzel. Door haare tusichenfpraak greep
'er eene volkomene verzooning ftand tusfehen den Fieer en
MevrOuw MARLOW , en de korre tyd, lien de laatstgemelde
deeze verzoening overleef(.1e, word doorgebragt in die weelde van Wederbevrediging , welke den belediger in eene
nicer dan voorheen betoonde genegenheid zomtyds doer deelen. - HARRIET floor haare oogen in de amen van haa.
-en Man ; naa EMILIA door eene Itaetlyke aanbe y eeling het
troos-
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troosten van hem , en de zorg over haare Kinderen, opge,
draagen te hebben.
In de gemeenrchap der droefenisfe ligt een der. allerfterkfle verbintenisfe- : en de last" die EMILIA ontvangen en op
zich genomen hadt van haare flervende Vriendin , ow zorge
voor de beide Dogtertjes te draagen, bragt te wege dat zy
veelvuldige en aanddenlyk,e Gefprekken hieldt met den Va.
der. De fchulden , Waar in by zich,, door zyne voorgaande
leevenswyze , geftookeri , .hadt , kon by met geene mogelykheld voldoen ; en de fchuldeifchers vielen te fierker op hem
aan : dewyl, door den dood zyner Huisvrouwe, de hoop op
onderfleuning van haaren Vader met gereede penningen , was
afgeineeden — In het diepfte zyner verlegenheid, ontgekte by zynen kommerlyken toefland aan EMILIA. Haare
Edelmoedigheid redde hem uit den nood ; dit verbondt hem
met den band der erkentenisie. Haare betoonde Edelmoe_
digheid wekte , ondertusrchen , de opfpraak der Wereld ;
ongunflige aanmerkingen by tnenigte werden op haar gedrag
gemaakt_
Nog eenmaal beftond 1k, door een Brief, aan welks opftel
ik alles, wat in myn vermogen was, te koste gelegd hadt,
haar to rug te trekken uit den doolhof waar in zv zich
gevvikkeld Jondt door haare Sentimenteele Deugd. Alles was
even vrugtloos als in vroegeren dage. Ik be yond , dat in
het SentiMenteele , zo wel als in 't Godsdientlige, bygeloof
heerschte , en dat het ook zyne martelaars hadt. Elke
tegenheid , welke zy beproefde , noemde zy eene beproeving ; elke beftraffing deswegen , hieldt zy voor een ge .
tuigenis van haare Deugd. Eindelyk geraakte myne arme
bedroogene Nigt zodanig verward in de ftrikken , welke haare eigene verheelding, en de loosheid van den Meer MARLow, gelegd bath, dat zy aan den last, door haare ftervende Halsvriendin haar opgelegd , deeze romanesque verklaa.
ring gaf , dat zy de Vrouw van HARRIET'S Weduwnaar , en
de Moeder haarer naagelaatene Kinderen , moest werden.
Iklyn hart hloedt ophet inzien der gevolgen van dien
flap! EMILIA zal elendig zyn met een hart, dubbelgevoelig
voor de elenden , die haar drukken ! Haare Berk aangekweekte en langgekoesterde Aandoenlykheid zal den val ,
waar toe die Zielsgetleltenisfe haar vervoerde , voltooijen !
De Wereld zal zells geen medelyden hebben met jarnmeren , die de Voorzigtige op rekening der Lyderesfe zal ftellen , en die Zelfzoekende zielen zullen helachen.
Kan myn raad myne Nigt niet helpen. Laat dan haare
Gelehiedenis aan anderen ten affehrikkenden fpiegel verlirekken. Laaten de Leezers en Leezeresfen daar nit leeren ,
dat 'er paalen zyn buiten welken het Gevoel , dat ons oorfpronglyk ter Deugd brengt , ophoudt ons daar toe to gelei-
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leiden ; dat de bellisfingen van het Gevoelig hart zich behooren te Tegelen naar de voorichriften van Voorzigtigheid ,
en dat de banden van Vriendfchap ondergdchikt mocten blyyen aan de verbintenisien van Pligt.
lk ben , enz.

DORILAS EN CL0e.

't Was avond , de maan fchernerde vrolyk door de kleine
afgebrokene openingen der hooge castanjekruinen op.
den neergehouwen boomftam voor de hut van Dorilas ; daar
zat Dorilas , daar zat Clod ; zy zaten op den neergehottwen
b leunde
boomfiam ; Cloe zat aan Dorilas regte zyde; zyn hoofd
op Clod's boezem ; zyn rechte hand was ons, hair lyf geflagen;
Clod's flinkehand omvatte zynen hals ; Clod zong dankbaar
der Godheid een Cchoon lied toe ; Dorilas zong nlet , maar
Dorilas was ook dankbaar. Clod zong :
Goede Vader ! hoe goed zyt ge voor Clod ; Clod bad
dat Haar een braaven herder te beim rnogt vallen , en
Gy fchonkt Dorilas aan Cloe.
„ Goede Vader ! hoe goed zyt ge voor Clod ; 't is ruim
„ zeven jaaren dat de veldnimphen ons ,naar 's huwelyks„ outer geleidden, en Dori/as is noch your Cod, die b y your
„ Clod was op deft dag, toen de nimphen ons naar hu„ welyks, outaar geleidden.” - Hier drukte Clod , met
een oog ten hemel geflagen , den beminhelyldien his op den
gloeienden Wang van den besten herder ; verder zong Cloe :
„ Goede Vader I hoe good zyt gc voor Clod ; Clod bad
„ om een jongen Alexis , en Cloe wierd met den !leveling
„ gezegend waarom zy gebeden hadt
thans flaapt hy
'
„ in zyne kribbe
, en morgen zal hy ;
zyn dank„ lied opzingen.
„ Goede Vader ! hoe goed zyt ge voor Dorilas en Clod ;
„ goede Vader ! eeuwig, eeuwig zullen u Dorilas en Clod
looven.”
Zoo zong Clod. Lieve Zangfler ! flamelde Dorilas ; by kuste
haare wangen vuurig , en befProeide haaren boezem met
traanen ; eincielyk jprak hy : „ hoe dikwerf heeft myne Clod
„ zoo gezongen , en altoos zyn deeze Liederen nieuwe Lie„ deren.” Zy gingen in den hut, en fliepen gerust tot het
blyde morgengezang hunner boombewoonderen hen den dag
aankondigde en tot nieuwen arbeid noodigde.
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DER HEETSTE DAGEN
TE AMSTERDAM.

tXTRA WAARNEMINGEN

IN DEN ZOMER ±78‘

De Thertnometer N banal aan een Schuifito4n, tegen 't N ten 0, twee Verdiepingen boven
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dap in den flerkflen Zonnefehyn. Beide zytt volmaakt gelykwyzend en in glazen tuber.
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* Den cc jell nom. r!): 1 I ' n. een flyve Ponder-reg_n.
* Den vS Juli de Tubes Therm. van 't Z t W eon eel] flack gehangcn,midden in den Win in de vrye
van ni tot 31 e.
* Den 2 Amt. awn denzelfden Staak een geheei vryen Spiraal Therm. gehangen, die tesfchen 12enr
op en neder ging tusfehen 97 en lot gr.
De blue van :di Ink en 2 Aug. tang men even groot rekenen; 28 :lull was de hint firaltiter Noon
en tins de zed-meta:1),m non better, dant tegen had op den 2 Aug. cen benanwender drukking plan
De gimaten gemaahte Waarneining in daze Stad van 87 gr Oa 28 jUli,e1190gr. Op 2 Aug. zvn
dean op eeaen hoz by den ;rend en nict zeer mint bangendcn Therm. tegen 't NNW. beide c
trent 21u. namiddag; op den e8 jell was daarby die Therm. blootgetleld arm cenen doortogt
Mgt Mt bet huffs. Dit heb it: by ondcrzoek bevonden , en deele het bier by nude, op dat men
teden von 'lit zic. Ake ‘Vaarnemingen dic ik van verfeheiden plaatfen ontvangell br
gen de !rte van die 2 dagen teslchen 93 en 93 gr. des beeft doze hitte denkelyk over 't gel]
die van t7,--;e:
boven de drukfeil zien die op den a- cm 2 juil namid. 3 'a 51u; gemaala is
maand,
de
ender de twirl
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VERHANDELING OVER HET BESTAAN VAN LEN
OPPERWEZEN.

fl

at 'er waarlyk zulke menfchen .niet gevondeti worden;
Welke, uit eerie Voile overtulging van hun genioed;
na eerie bedaarde overweging uit zuivere zugt tot de
WV iarheid , het beftaan van een allervolmaaktst OpperVve=
zen , eene , Wyze , Almagtige Oorzaak aller dingen ;
ontkennen ; en dat 'er dus in den flriktften zin geen
re Godloochenaars zyn, wil ik zeer gereedlyk geloovem,
Dan de dagelykfche bevinding leert ons eater, dat 'er
overvloedig velen gevonden worden, - die, uit een zoort
van Glorie, den naam van Berke Geesten willende dragen ;
inet • een Opperwezen en deszelfs dienst fpotten ; OM dat
ze wel eens gehoord hebben , dat 'er menfchen gevoncled
werden , en nog zyn , die het ver beneden zich reketien;
aan ecnen God of Godsdienst te denken; voor den flood;
de Eeuwigheid of de Hel te vreezen. En itiet minder
bekend is 't , dat 'er ook zulken zyn, die, zich aan de
losbandigfte Godloosheden , aan de baldadigfte fnoodlie,
den overgegeven hebbende , in waatheid , door hun fncicid
gedrag en wander zich zo gedragen , als of zy waancleti ;
dat 'er geen God beftonde. Hier uit mag men clan veilig
dit befluit opmaken , dat 'er nog hederi , gelyk 'er ten , al=
len tyde geweest zyn , menfchen gevonden worden, die
Godloochenaars zyn , en in de Praktyk , en in de Theo.;
Dan buiten dezen vind men ook nog een
rie.
groot aantal menfchen , die , fchoon ze nit geen opzetrclyk
kwaadaartig hart , deze allerheilzaamfie en troostrykfte
waarhcid in twyffel trekken , nochtans , nit gebrek van
genoegzame kennis en doorzigt; dezelve met die gei. ustheid en voljwmenheid niet toelleannen , als , 'er wel
derd mag worden. Hierom oordeelde ik bet niet teri
6.(:,:lemaal onnnt te wezen , beknoptlyk by een te zarnelab;
eenige der Nroornaamfte bewyzen van zoturnige geleerde
beroernde Mannen inct welke zv daze gewigtige
ongelukl-ige twyfelingén
betnogd , en tev.1
L1
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hebben ; ten einde te doen zien , op hoe vele en verfchillende wyzen , dezelve betoogd kau worden ; en hoe onverantwoordelyk 'net zy , willens zyne oogen te Iluiten
voor den Glans van ea, Licht , zo luisterryk verfpreid.
Hoe onverantwoordelyk het zy , door eene drieste
onwetendheid, bier van onkundig te blyven; en uit dien
hoofde zich te gedragen even als of men niet geloofde
dat 'er zidit een 0(perwezen ware.
Dan ow ter zake te komen. Verfchillende zyn de bewyzen , uit onderfcheiden bronmn gehaall , welken voorname Wysgeeren aanvoeren om het aanwezen eener
Eerfte, Alwyze , NoodzAkelyke en Ouafhankelyke Oorzaak
aller dingen te berogen. lk acht het onnoodig alle dezelven tot 6n toe afzonderlyk *tan te.halen ; dewyl zulks
deze Verhandeling al te uitvoerig zoude maken. Ook
konnen bier gevoegelyk agterwege blyven , alle de zodanigen , welken niets zonderlings , of treffends bezitten ,
waar door zy deze waarheid , meer kragt , klem ,. of
klaarder Licht, byzetten. Her zal, myns agtens, ten overvloede voldoen , eenige der woornaamfte , en wel de zulken , die my van het grootfte gewigt toefchynen , voor
te ftellen.
De oude Schoolgeleerden wezen vyf voorname wezen
aan, tangs welke zy den mensch poogden op te leiden ,
ter kennisfe en overtuiging dezer eeuwige en volflandige
waarheid: „ 'Er is een God, de Bron en Oorrprong van
91 alles." De eerfte weg, welke ons tot deze waarheid
opleid, leert ons van de beweging, van de bewogen zeen,
redenkal elen tot den Eerfien Bewecier,, tot Rein, door wien
alles bewogen word. Want bet is volftrekt noodzakelyk,
dat 'er een Beweger zy , zullen de voorwerpen , welke
in het gerchapen Al voorkomen , in beweging geraken ;
naardemaal de flof, dit vermogen dervende , op zichzely e in eene volmaakte rust, en werkeloosheid, zou blyven. Op dien grondflag redenkavelt men aldus: „Al wat
bewogen word, en in beweging is gebragt, word door
95
eenen anderen bewogen, door eenen Beweger in bewe57
cringe gebiagt; gelyk zulks door de bevinding onweer79
rprekelyk bevestigd word,, naardien alle ftof de kragt
95
delft , om zich zelve te bewegen. Maar alles word
51
141 in dit nitgeflrekt Heelal gelyk de bevinding mede
„ toont , op eene zekere wyze bewogen. Derhalven
moet 'er een Eerfle Beweger zyn , van wien alles af3 7 han g s, en door wien alles in beweging gebragt word."
Want
.19
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Want door eene reeks van twede Oorzaken, die aan el,
kanderen de beweging geven , opklimmende , inoet men
natuurlyk zich ten laatften bepalen by den Eerften Algemenen Beweger, en Werkmeester van het gansch gefcha,
pen Al, die de Bron is van alle beweging; zonder welken zich niets roert, noch beweegt; roeren noch bewegen
kan. Van hem derhalven , buiten wien niets in het
gansch Heelal het aanzyn kon verkrygen, hebben alle
dingen bunnen oorfprong; en ze hangen dus alien of van
dien Almagtigen Formeerder. En een ieder , die deze
redekaveling met aandagt overweegt, moet gewis erken:
nen dat ze op eenen genoegzareen grond fteunt ; en
voldoende is, om den Mensch, al had by geen ander
bewys , geredelyk to doen befluiten, en uitroepen: „'Et
„ is waarlyk een God, die aan alles de Beweging en het
4, Leven geeft."
Een twede grond, welken men deze waarheid
verder gebouwd beef , geeft wederom een aantal Mare
en overtuigende bewyzen hiervan aan de hand. Men
redeneert doorgaans van de ondergefchikte welkende eon=
zake , tot eene Eerfle Algemene Werkende OorzAk ;
de Bron is van alle lVerkingen , en van welke alles
vermogen tot werken ontvangen heeft. Men redekavelt
bier wear op dezelfde wyze , als van het Bewogene tot
Hem , die de Eerfle Beweger van al'es is. „ Naardieil

5, men , zeggen zy , van de ondergefchikte werkende,
5, Oorzaken tot in het oneindige niet kan opklimmen of
„ voortgaan , moet men eindelyk eens Buiten
komeii
„ tot eene Eerfle onafhankelyke Oorzaak, welke God is."
Ten derden redeneert men, by wyze van opklimming3
van het meerdere en mindere volmaakte, tot een Wezen van
eene oneindige Vol ,naaktheid; tot een \Vezen, 't geen alle

volmaaktheden op de volmaaktfte wyze bezit; en deze redenering gefchied op de volgende manier.
„
3 , deze Wereld vind men het een volmaakter, din bet
„ ander ; en , fangs die verfchillende trappen van volt
„ maaktheid opklimmende , ftuit men ten laatfle; konieri.
„ de, by gevolgtrekking, tot een Wezen, dat, in want',
„ heid, in den hoogflen trap Groot, Volmaakt en Goed
„ is."
Ten vierden leerden zy deze gewigtige waarheid keti.
nen uit de overweging der wyze doelein ien dig z'eh
alomme in het gefchaFene voordcen frdar blykt dat 'eT
den verjtandig cogmerk in de fchikkil Vatt tales pladif
4
haft!
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heeft. En bier uit redeneerde men dan aldus : „ Alles
„ wat men in dit Geheel-Al aantreft , word beflierd en
„ geregeerd , met de wysfte inzigten en oogmerken ; der„ balven meet 'er, een alwyze 13eltierder aller dingen
„ zyn, die de dingen met een verftandig bedoelde voort„ gebragc [weft., welke God is.”
Eireielyk trok .men ook bewyzen , nit de gebeurly.Theid
alle , dingen in de Weerel: ; als waaruit men noodwendig
moest beflniten tot een Noodzakelyk Wezen , dat de Bron
Deze been Oorfprong vai n al dat gebeurlyke is.
wysgronden zyn , door latere Wysgeeren , hoewel eenigzins in eene andere' grde .voorgetteld , gehouden voor de
voornamnfte en ontegenzeggelykfte
om het Aauwezen
eener Godheid te betogen. Intusfchen hebben ook
zommige , zo vroegere als latere , Wysgeeren, nog andere
grouden opgegevep : waar op zy deze waarheid vestiges
wilden.
Enigen beweerden , dat deze waarheid, het denkbeeld
van bet aanzyn der Godheid , den zielen eller flervelingen is ingedrukt : iii welk gevoelen ook zommige Heidenfche Wysgeeren , als cicEtto en anderen , geweest
zyn. Men vind 'er onder de Kristenen , die zeer veel
met dit bewys op hebben , en zeggen , dat bet oils door
den verlichten Apostel , den grooten Wysgeer PAUMS,
onwederfprekelyk geleerd word ; daar By zegt , dat het
kennelyke van God , den Heidenen door den vinger Gods
is in bet hart gefchreven. Ook bouwde de ver.
maarde KARTESIUS zyn gevoelen op den eigenften grond ;
op het denkbeeld, dat wy hebben van een Volmaakt We.
zen. Zyn gevoelen heeft een groot aantal van beftryders
gehad , welken dezen beroemden Man van zeer kwade
en verderfelyke begrippen verdagt hielden ; 't welk egtcr
niet heeft kunnen beletten , dat by eene menigte van AanDe manier van redekavehangers gekregen heeft.
len , door dezen Wysgeer gehouden , draagt den naam
van a priori , of von voren , het aanzyn eener Godheid te
betogen. Zulks gel-clued , Wanneer nit de Natuur
eener Oorzaak het gewrogt word bewezen: of wanneer men
de Eigenrch-ppen eener za, ,k nit derzelver Namur doer
hi•vken. Men is gewoon dit in dezervoege voor te {lel,, Al wat ik van eerie zaak klaar bevatte, kan ik
„ rnet waarheid van dezelve zeggen. Maar no is het
erite Oorzaak in myne denkbeelden
„ Aanzyn eener
klaar en onderfcheiden opgelloten. Bygevolge ma,g,vmaesiti

OVER HET BESTAAN VAN EEN OPPERWEZEN. 43T

ftellen :'er is eene eerfle Oofzaak aanwezig."
57 vast
Of, gelyk KARTESIUS zich uitdrukt „ Een wezen , het
geen men als het Vnlmaaktfle begrypt , hezit met de
55
daad ale voimaaktheden in zich op de volmaaktfte wy95
ze. Noodzaket)k , en met de daad te bettaan , is Celle
75
,' uidchitterende volinaaktheid. B y gevolg bettaat een We,1 zen , het geen men alrerVolmaaktst begrypt , ook nood„ zakelyk en-met de dud." Dit Wezen het geen
Allervolmaaktst is, en Noodzakelyk beftaat Oat Wezen
nu is God zelve ; de Eerfte Oorzaak , de Almagtige Schepper alter dingen. Dit bewys, dat zype Vooritanders had,
vond ook ', gelyk ik gezegd hob ,zyne tegeufprekers.
Orrder anderen brengt men 'er tegen
„ Omciat aan
„ zutic een 'Wezen 't geen als het- Allervolniaaktfte be„ grepen word, bevattinw van •een ngodzakelyk be„ than noodwenclig, onweerfbprekelyk , moet worden toe„ gekend , het daarom juist met volftrekt volgt, dat zulk
„ een volmaakt Wezen noodzakelyk befta.” - Voorname Wysgeeren , onder welke LEIBM1S en WOLF, houden dit bewys intusiChen voor zeer kragtig , en zeggen ,
dat bet zeer veel atdoet ; mits men te voren de mogelykheid van het beftaan van zulk een Allervolmaaktst Wezen
klaar betoogd hebbe.
Het is zeker,, dat bet denkbeeld van een volmaakt Wezen niet volftrekt influit het , denkbeeld van het dadelyk
beflaan van zulk een Wezen. En dierhalven is het volftrekt noodig alvorens te betogen , dat 'er zulk een .Wezen
beftaan kan. lk geloof niet dat ales waarlyk beflaat
wat in myne denkbeelden ligt opgefloten. Het is waar
men zegt : „ Alles , wear van ik eene klare bevatting heb„. be, met waarheid van eene zaak gezegd worden.”
Ian bier tegen kale men inbrengen, en vragen . van waar
de ziel deze klare denkbeelden haalt ; hoe ze. aan ?mike
klare bevattingen komt Hierom hebben andere
voorname Mennen , onder welke de genoemde LEISNITS
en WOLF, de mögelykheid van een Aliervolmaaktst Opperwezen op deze wyz eerst betoogd willen hebben. „ Al„ les , waar van de tegenftrydigheid met geene magelyke
„ wyze kan betoogd word-en , is en blyft zo lang moge„ lyk , tot dat deszelfs tegenftrydigheid is aangewezen.
„ Maar bet heftaan van een Allervolmaaktst Wezen flint
„ geene tegenftrydighed en in. Bygevolg blyft het aanzen„ van zulk een Opperwezen zo lang mogelyk , tot bet
„ tegendeet bewezen is ; bet geen . nimtuer bewezen kan
LI 3
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warden." Wyders redeneert men, om deze waarheid
nog klaarder te betogen , op de volgende wyze.
Een volmaakt kVezen is, het geen alle volmaaktheden
in zich bevat , en alle zakelykheden bezit. Waar nu
zakelykheden en volmaaktheden plaats hebben , aldaar word alle onvolmaaktheid , alle ontkenning van
,1 zakelykheid, uitgefloten. Waar geene ontkenning van
heeft, daar word
23 volmaaktheden of zakelykheden plaats
ook geen tegenftrydigheid gevonden; om dat alle tegen.
ftrydigheid eene ontbering , of ontkenning van volmaakt.
1? heden en zakelykheid, Wanneer 'er nu geene
97 tegenftrydigheid plaats heeft , kan de mogelykheid niet
„ ontkend worden. Maar dat alles heeft plaats omtrent
31 een allervolmaaktst Wezen. Bygevolge is zulk een We,
, zen ook triogelyk."
En hierop beweert men,
dat, de mogelykheid bewezen zynde, 'er uit volgt, dat
bet ook in daad en noodzaaklyk beftaat : welke crevolg,
trekking aldus bewezen word. „ Een volmaakt Wezen
fluit in zich alle volmaaktheden. In de daad en noodfluit
91
zakelyk te beftaan ,
eene volmaaktheid ; dierhalven
19
volgt 'er uit, indiew een volmaakt Wezen mogelyk zy,,
„ dat het oak noodzakelyk en in de daad beftaan moet ;
want indica het vier in de daad en noodzakelyk beftond olan zou 'er aan dat Wezen ethic der volmaaktfte
en wezenlykite eigenfchappen ontbreken : om dat het
99
dadelyk beftaan wel degelyk eene eerfte en voornaamfte
9?
volmaaktheid is. En dus zott dit volmaakt Wezen
tlegts beftaan en volmaakt zyn in veronderftelling maar
in -de daad geen beflaan hebben noch volmaakt wezen ;
„ om dat 'er de voornaamtle volmaaktheid aan ontbreekt ,
„ namelyk het dadelyk beftaan." - De vermaarde
voor : „ Niets
L EIBNITZ flelde deeze redeneerwyze
kan de mogelykheid van het beftaan eens volmaakten
„ Wezens' beletten. Maar de mogelykheid van znik een
„ Wezen fluit deszelfs dadelyk beftaan in zich. Dierhal„ ven moet een oneindig en noodzakelyk Wezen met de
„ daad zyn beftaan hebben."
„

(Het Veruolg bier na.)
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AMOVIERKINGEN OVER TWEE SOORTEN VAN KINA, ONLANt.4 ONTDr KT IN DEN OMTREK VAN SANTA-FE,
IN ZUID-AMEAICA (*).

e Koorts-bast , een der nuttigfte voortbrengfelen van
D Zui i-America , word voortrarnentlyk en in .groote
menigte op de berg Cajanurna by Loxa, in de Provincie
van Peru, gevonden. De Heer LA CONDAMINE , die aldaar
in 't jaar 1737 vertoefde , was de eertle , welke eerie goede
befchryving van deezen boom gaf , te vinden in de Verhandelingen van de Academie der Weetentchappen Van jaar
1733. Hy onderfcheid drie Soorten , namentlyk de roode
en de geele, die 't Incest geagt zyn, en de witte, die in
't geheel niet geteld word.
Deeze laatfte , bekend onder den naam van wyfjes-Kina ,
is de ailergemeenfie verinoecielyk omdat ze 't miast gezogt word : deeze vind men ook in de nabuurige plaatfen
tot een afftand van 50 mylen. De groote aftrek van de
eerie foort was oorzaak dat eenige iriwooners de latafte
in deszelfs plaats overzonden; maar de Franfehe regeering ,
gevolgd door andere Mogencleden , verbood deeze te ver,
koopen.
M el vind in de fchriften van JOSEPH DE JUSSIEU, die
langen tyd in Peru geweest is, en de Kina te Loxa in 't
jaar 1739 , als Kruid- en Geneeskundige onderzogt ;heeft, eeInge aan,nerkenswaardige waarneemingen omtrent deezen,
boom. Zyne befchryving van het geflagt des booms komt
overeen met die van LA CONDAMINE; dog by onderfcheid
meerdere foorten , die men evenwel tot twee voornaame
brengen kan , van weike de andere misfchien alleen ver.
fcheidenheden (va .-ietes) zyn. Tot de eerie foort beboort de roode , de gecle en de knobbelige koorts-bast ,
Welke alien zeer gladde bladen , purpere en byna niet
riekende bloemen , en een bitteren meer of min gekleurden
bast, hebben. Onder deeze drie is de roode 't meest geagt, en deeze is het, weike , in dem eerften tyd gebruikt ,
door haare fpoedige uitwerkfelen zulk een grooten naam
met regt verworven had. Naderhand is ze zo fchaars geworden, dat J. DE JUSSIELI 'er maar eenige voeten lands in den
OM-

Medecine. .drr2e'e.
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ointrek van Loxa mede bep1aut vond, en men verpligt
is geweest de geele of Itnobbelige in haar plaats te
Under de tweede foort:, worden de witte Kinas begreepen , zynde vier in getal, welker gemeen kenmerk is groo,
te, roode en ruige niaderen , roode, ilerk-riekende blocmen , die van binnen hairig zyn, langwerpige vrugten , en
de buitenile fchors witagtig te hebben. In de twee eerfte Kellen de binnenfte laagen van de fchors naar het roode , zy
is een weinig bitter, en bezit , versch zynde , eene zwakke
en fpoedig verdwynende kragt. In de twee andere is ze
geheei wit , fmaak- en kragteloos , en in deeze foort hebben
de bloemen een zeer aangenaamen reuk.
Met regt heeft men dus in Europa de witte Kina, de
beste zelfs niet uitgezonderd , verworpen , dewyl deszelfs
vermogen niet duurzaam is , nog tegen die der goede
fo.orten kan opweegen. Evenwel kan men dezelve , als ze'
versch is, met eenig goed gevolg gebruiken. Dewyl dan
de witte Kina in weinig tyd haar kragt verliest , en men
dit zelve, fchoon veel langzaatner,,00k van de roode Kina
verzekert , fchynt het vermogen deezer zelfflandigheden
aan de vlugheid van haar werkzaam beginfel te moeten
toegefchreeven worden ; te meer daar de Kina meer kragt
in Peru dan in Europa bezit : en dat dit Met van de
lugtflreek afhange, bewyst de mcerdere werkzaamheid van
bet Extract op de plaats zelve uit verfchen bast bereid, en
naar Europa gezonden, boven dien , welke in dit gewest
gemaakt word. De Heer TIE JUSSIEU bezit nog van dat Extract, bet welk veerti g., jaaren geleecien Loxa door den
Heer J. DE JUSSIEU bereid is , en het is hem door verfcheide
proeven gebleeken , dat het nog niets van zyne kragten
verloren heeft.
Hier uit volgt , dat , indien men zig van een derg.elyk
extract kon voorzien , men oak de ziekten , waarin, de
Kina te !lade komt , veel zekerer zou kunnen geneezen
en dat deszelfs nuttigheid bier door meet aigemeen zoii
warden. Haar deugd hangt veel of van de keuze derfchors ,
en de bereidinge des Extracts. J. DE jursstEu had het zelv
op de plants, waar ze groeide ,: en van de beste Kina, gemaakt ; andere zourien misfchien zo nauwkeurig niet ge,
v,Teest zyn in het kiezen en bereiden. Dikwils heeft men in
Europa Kina, gezonden met andere hasten vermengd , en
; p. .t zon: te. vreezen zyn, dat dit Extract , door onkundige
f bedriegers getnaakt, eveneens vervalscht wierdc ;
e
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deer, daar tie goede Koorts-bast van dag tot dag fchaarfer word : van de roode immers bezit men maar een -kleine hoeveelheicl , en de geele , als ook de knobbelige , fterk
gebruikt wordende, kunnen Met lang duuren, zo men 'et
geene geregeide aankweekingen van onderneemt , of ze
ergens anders ontdekke. J. DE Jussmu vond 'er ilegts eenige weinige voeten lands mede nepiant in het dal, het Welk
midden door de Cordelieres been loopt, •en in het nabuti-.
rig land der. Ganges. Ily Loxa alleeii zag bosfchen van, dat is op den 4den graad zuider-breedte. De
graad van warrnte , aan deeze breedte eigen, fchynt derhalyen de oefchiktile te zyn your deeze loort van boomen
en men °kali niet verwagten , dat men' ze; ergens anders ,
dan in dezelfde lugatreek zat aantreffen. De planten hebben , even als de -dieren , een Climaat dat hun eigen is ,
waarin ze groejen en zig vermeerderen ; gewoonlyk wor7
den dezelfde foorten overal in een gelyk climaat voortgebragt. Dewyl deeze lngtsgemaatigdheid gedeeltelyk afhangt.
van de verhevene ligging der plaatzen op den Aardbol,_
rnoeten de hooge bergen der warme landen dezelfde lugtsgetleldheid hebben als de koude landen , — en men kan
zig niet verwonderen op de A]pen , de Pyreneem , en de Armenifche gebergten even dezelfde planten te vinden , welke
GMELIN in Siberien heeft waargenomen. De afiland van
den Evenaar ,door de graaden van breedte uitgedrukt is
een andere omflandigheid , welke nog meer invloed op de
Ingtareek heeft, en waar door deszelfs betrekkingen en
verfchillen nog beter hepaald warden. Zy is byna dezelfde ten opzigte van Canada, Frankryk , en bet noordelyke gedeelte van China, als liggende tusfchen den 40flen
en soften graad Noorderbreedte. Ook vind men de planten van Quebec door SARRASIN verzarneld , die van Pckiit
door D 'INCAROILLE' in een Herbarium overgezoncien , voor
,groottle gedeelte in onze nabuurfchap. Deeze overeenkomst van lugtilreek is dezelfde aan den anderen leant van
den Evenaar; de plantverzameling. in de firaat van Magellan door COMMIRSON under de breedte van 5o a 55 granden gemaakt , bevat veele planten gelyk aan die van
Noord-America. Isle de France by den Zuider Keerkring
gelegen en St. Domingo aan den Noorder Keerkring grenzende , 'hebben dezelfde overeenkonist in het voortbrengen,
van gewasfen.
Men moet daarenboven opmerkendat verfcheide planten , even gelyk de diem, zonder ond'erfchcid in verfehillen-.
de
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tie lugtftreeken leeven , terwyl andere maar in eenbepaalden
onitrek bettaan. Hier toe bchoort het geilagt der Ali skaatboomen, dat onder den Evenaar grocit, en waar van
men onder deeze linie foorten vied in America en in Afia ,
in de Molukken en in Guiana. De Kina, die zig van de
Evennagtslyn verwydert , fehynt ook zyn eigen linie te
hebben tusfchen den }den en 5den graad ; op een gelyken af!land alleen moest men hem zoeken , of zo de navorlchingen
aan de andere zyde van den Evenaar te vergeefs mogten
zyn, was het niet te denken , dat ze aan de Noord-zyde
pp een gelyken aftland vrugteloos zyn zouden. Al het
bygebragte bevestigde dit gevoelen , en bet is met voile
zekerheid bekragtigd door nieuwe ovcrzendingen uit
Spanjen.
De Heer DE oAt.vis , Minister van dit Hof, kreeg
onlangs monsters van twee foorten Kina, nieuwlings in
America in 't Ryk van Santa-Fd under 4i graad Noorderbreedte , ontdekt. Hier by waren geovoegd doozen met
geflooten bast van dezelfde foort, dit alles is op bevel des
Konings van Spanje aan de Societe de Midecine gezonden,
om deszelfs raad te vraagen over het al of niet gebruiken
van deeze Kina. Van de twee eerfte monfters , fchoon
onvolmaakt, egter wel bewaard zynde , lion ligt genoeg
de foort bepaald worden. De eerfte komt zo in de bladeren als vrugten volmaakt overeen met de roode Kina ,
die LA CONDAMINE van Peru gezonden had, en die JUSSIITU in zyn Herbarium bewaart; en wy kunnen , zonder de
bast of bloemen gezien te hebben, betlisfen , dat zy eene
van de goede foorren is , ook zyn wy zelfs geneigd te gelooven , dat ze de Nvaare roode Kina is, zo zeldzaam geworden te Loxa. Het tweede montler geleck met zyne
bladeren en bloemen volmaakt naar witte Kina, dat is een
flegt foort, te meer, daar zyn langwerpige vrugt hem zeer
doet:gelyken op een van die, welke j. DE JUSSIEU zegt geheel zonder kragt te zyn.
Deeze verfchillen tusfchen de twee monfiers en derzelver owreenkomst met de voorbeelden der kruidverzamelingen , of befehryvin gen , waren genoeg om hunne foorten te
bepaalen ; ondertusfchen heeftb men , by 't uitwen dig onoerzock ,00k 't feheikundige gevoegd van de twee fyn geffonte hasten, door de Heer ISUCQUET ondernomen.
De eerfte was bleek-geel, welrickende , rcdelyk bitter
en zeer zarnentrekkenci. Vier oncen van dezelve, in 4 piny
ten watcr getrokken , gaven eon once droog Extract , of een
bruin
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bruin fchynend Sal Esfentiale: Het overgebleeven vogt
was, fang ' t warm was, doorfchynend; dog koud
wordende , maakte het een poeyerig , harst-agug , zinkfel,
weegende een half once; dit , in brandewyn ontbonden,
wierd door 't bydoen van water niet geprxcipiteerd. De
tweede foort was donkerer gee' gelykende naar Curcuma; zeer bitter, byna niet zamentrekkend. Vier Oncen
van dezelve, in agt pinten water getrokken , gaven alleen
vyf Dragmas droog , witagtig en ondoorfchynend; extract,.
bleef altoos inelkagtig; deszelfs zetfel was onder de. gedaante van vlokjes, woog maar twee Dragmas, en maakte
met de brandewyn een aftrekzel,-wells het water nederplofte. Uit het averfchot van 't eerfte, door verfcheide
trekfels uitgeput.,' haalde' by door Brandewyn nog cur
dragma, welke Tinctuur door ?t water. Diet Wierd gepraecipiteerd; het gedeelte, waar op 't water nog de Brandewyn eenicr vermogen had , woog a oncen en a dragmas. Uit
het over/Pant van 't tweede insgelyks afgetrokken , haalde
hy,, door middel van den Brandewyn, nog dragmas, die
uit dezelve door •.'t .water gepraecipiteerd wierden ; 'er
bleeven a; oncen over. Het eerfte viermaal. gekookt verloor
ys van zyn- gewigt dat in 't water kon opgelost worden;
bet Extract was donker bruin en zeer taay. Het tweede
moest zesmaal gekookt worden orn ' van zyn gewigt as!!.
't water mede to deelen ; het Extract was bleek en nict
kleverig. De Brandewyn , waar in men het eerfte liet
trckken, nam een roode , vry donkere, kleur aan , 'er
fchoot alleen de helft over van 't geheel. Het overblyfzel
van 't tweede was 1, en de tinauur minder rood.
Hier ,uit befluit BUSQUET dat de tweede foort vary
Nina van Santa-Fe veel flegter is , • dewyl ze 'nog de rel.&
nog de zamentrekkende kragt van de goede foorten bezit,
dewyl 'er weinig van word opgelost, en ze geen bruin,
kleverig, en droog Extract ; dat men gewoonlyk uit de
Peruviaanfche bast haalt , geeft. De eerfte daarentegen
draagt alle de kenmerken van uitmuntende Koorst-bast ,
'er
als de reuk , bitterheid, zamentrekkend vermogen;
, in de verfchillende fchei-middlen beis geen foort die
ter ontbonden kan worden, en waar in de gom- en harstdeeltjes meer overv/oeijen , en naauwkeuriger vereenigd
zyn. Dit alles blykt ten duidelykfle nit de vergelykins
der Proeven , welke de beste Schei-kundigen met den Pezuviaanfchen bast genomen hebben , die in het tweede Deel
dr2.2
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der Tranfche Overzetting van tie Londenfche Apotheek te
vinden zyn.
BUCQUET agtte het overtollig deeze Proeven te herhaalen ; egter heeft CORNETTE , op verzoek der Soc i eteit , out
des te beter de trieuwe Kina met de oude te kunnen vergelyken , deeze moeite op zig genomen : waar uit verder
bevestigd is , dat de gewoone Kina in verre na de bleeke
van Santa-Ft niet evenaart , dewyl by nit 4 oncen gekreegen heeft 6 dragmas drooge Extra& , 1 3,2. greinen
geprmcipiteerde Harst, 40 greinen Harst uit bet overfchot
door middel van den Brandewyn gehaald , en 12 greinen
onoplosbaare aarde; daar .dezelfde hoeveelheid bleeke Kina
aan BUCQUET gegeeven heeft een once drooge Extra& ,
3 dragmas en 2 fchrupels geprxcipiteerde Harst, 24 greinen
onoplosbaare Aarde , met de Harst te gelyk geprmcipiteerd ,
en 48, greinen Harst door middel van den Brandewyn : de
geele Kina van Santa-Fe, geevende flegts 5 dragmas drooge witagtige Extract , en 21 dragmas Harst , verfchilt dus
wel veel van de voorige, en de gewoone Kina fchynt het
midden te houden 'tusfchen de twee anderen , door BCC..
T onderzogt.
Uit de overeenkomst tnsfchen het fcheikundig onderzoek en de Botanifche kenmerken , blykt ten klaarften ,
dat ze te refit tot de te vooren hepaalde foorten moeten
gebragt vvorden ; dat de laatfte als een foort van witte
Kina moet verworpen , daar de eerile , • gelykende naar de
roode, een zeer goed foort, verdient aangepreezen
te worien. 'Er blyft alleen over, dit door Geneeskundige
Proeven bevestigd te zien. Indien de uitkomst aan onze
verwagtingen voldoet ., zal men 'er de inbrenging niet alleen van behooren toe te ftaan , maar dezelve ook moeten
begumftigen. Wy merken deeze ontdekkin o. in 't Ryk
van Santa-Fcl als eene des te voordeeliger oniftandigheid ,
eau , dat , dear de hoeveelheid van deezen bast vermeerdert , heare vervoering te gelyk fneller en gemakkelyker
ken gefchieden , door middel van een rivier,, die digt by
de haven van Carthagena zig outlast..
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BERIGT WEGENS DE NIEUWE, PLANEET ONTDEKT
DOOR DEN HEER HERSCHEL, VAN BATH.

(Uit het Engelsch.)
Heer HERSCHEL heeft , zints veele jaaren, tot zyn
vermaak , zich toegelegd op het maaken van te rwr,kaatzende elescoopen , en is zo verre gevorderd , dat hy
b
het vergrootend vermogen tot eenen bykans 'ongelooflykerl
trap gebragt heeft : - by vergroot , de voorwerpen
tusfchen de zes- en zevenduizend maalen! Het uitwerkzel
deezer zeer vergrootende Telescodpen op bet vertoon der
vaste • tarren , zo dat -bleek , dat veele, die men voorheen
enkele Starren hieldt , twee, drie , ja vier Starren waren ,
deedt in den Heer HERSCHEL bet denkbeeld opkomen , om
door behulp deezer werktuigen de Parallaxis derVaste Star.
ren , zo 't mogetyk ware, te ontdekken.
Toen de Heer HERSCHEL, met dit oogmerk , de kleine
Starren by den voet der Gemini bezag , op den 13 van
1VIaart 1781 , 's avonds tusfchen tien en elf uuren , ontdekte hy eerie Star, duidelyk grooter dan alle de' overige.
Verwonderd over deeze ongemeene grootte , vergeleek by
dezelve met H Geminorum, en de kleine Star in den Vierhock tusfchen Juri ,.s a en Gemini , en dezelve zo veel
grooter vindende •dan deeze, fchoon niet zo fchitterend,
begon by te vertnoeden dat het een Comeet was.
Om dit te bepaalen , beproefde hy dezelve met onderfcheide vergrootende kragten van 2.2 7 , waar mede by de Star
ontdekte, tot 2oio : en vondt beflendig , dat de Diameter
van de Comeet, (gelyk hy toen veronderftelde dat die
Star was ,) toenam naar maate by flerker vergrootender
kragten aanwendde : ftrydig met 't geen men weet, dat
bet geval is wanneer men die kragten beproeft op de vaste Starren. Doch , om volftrekte verzekering in dit fink
te krygen , mat by haaren atiland van eenige der naaste
Vaste Starren , waar mede by Naar een avoud of twee
inter weder vergeleek , en men bevondt by , dat de
hand , otntrent a,`,", in een tuff veranderde.
De Beer HERSCHEL , des verzekerd , fchreef terflond
aan de Kwiinglyke Societeit ; deeze onderrigtende van zyne °meld:kin g ten einde andere Starrekundigen , nevens
b
hem , deeze Star
mogten waarneemen ; doch , in zynen
eerflen Brieve
dat bet noodig
niet vernield bebbende
was
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was, een zeer veel vergrootende Telescoop te gebruiken
om deeze Star van eene Vaste Star te onderfcheiden , ontdekten zy dezelve niet terftond. Maar,, des nader onderrigt ontdekte de Koninglyke Starrekundige , zo wel als
de Profesfor HORNSBY van Oxfoit, dezelve ras. En de
eerstgemelde verklaarde, bykans zo fchielyk als by ze
zag, zyn vermoeden , (hoe zeldzaam het ook mogt weezen ) dat het geen was van die Hemellichten , welke Wy
gewoonlyk Comeeten noemen ; maar een Planeet , behoorende tot ons Stelzel , van dezelfde natuur als de overige;
fchoon , uit hoofde van de kleinheid , en den verren afnand deeze Star de Waarneemingen. van de Starrekundigen, tot heden , ontfnapt was.
Op den eerften April , fchreefDr. MASKELYNE een `berigt
van deeze ontdekking aan de Starrekundigen te Parys , en
andere plaatzen buiten 's lands, zo dat, binnen korten
tyd , bykans overal in Europa , Waarneemingen gedaan
werden op dit buitengewoon verfchynzel. In firankryk is
het vry beftendig waargenomen , door de Heeren LE mo.
1NIER, DE LA LANDE, MESSIER, MECHAIN, D'ARGELET,
L6VESQUE, en DARQUIER ; in Zweeden , door de Heeren WAR.
GENTIN , en PROSPERIN; te Berlyn, door BODE; ill ;fa+
die; door de Heeren REGGIO, CIESARIS , en SLOPE; [in Utrecht door HENNERT;] en , ongetwyfeld , door veele

ren ,wier Waarneemingen niet tot onze kennisfe gekomen :yn.
Omtrent het einde van May nadercla deeze Star zo
by de Zon , dat geene verdere waarneemingen, op Wen
tyd , konden gedaan worden. Hier om zette zich de Heer
LEXEL, ten dies tyde in Engeland zynde , om , zo verre de
toen gedaane waarneemingen , hem medegedeeld , konden
dienen , den Wandelkriug deezer Star te bepaalen , op dezelfde wyze als men gewoon is de Wandelkringen der
Comeeten te berekenen : naamlyk , door den Peribelifchen
Affland van de Zon te veronderflellen , en dan een Parabool uit den aff'and van dit Focus te befchryven , door
drie getekende punten of •waargenomen plaatzen aan den
Hemel. Dit doende , veronderflelde de Heer LEXEL, naa
elkander de verfcheide Perihelifche 41 11anden op 6, 8,
io , 12, 4, 16 en 18 maalen den affland der Zonne van
de Aarde;• doch bevoudt , deeze onderfcheide aangenomene beginzels met de waarneemingen ve7elykende ,
dat , wanneer by den Perihelifchen Afftand ftelde tusichen
de 14 en 18 maalen den Affland der Zonne van de Aar.
de , de rekeningen best met de waarneemingen overeenilenx.
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flemden: het • bleek hem , nagtbans, dat het bykans onverfehillig was , welk een Perihelifchen Ajtland by nam
tusichen deeze beide paalen: dewyl de overeenkomst der
berekeningen, met de waarneemingen, omtrent in alle dezelfde was, fchoon eenigzins gebreklyk in alle : en, naardemaal het onmogelyk was te bepaalen of deeze onovereenkomfligheid ontftondt, uit de kleine misflagen , aan
welke de waarneemingen onderhevig waren ; of nit het
aanneemen eener valfche veronderftelling, ftaakte by dit
werk , tot dat by waarneemingen, beter tot zyn oogmerk
gefchikt, kon bekomen.
Eenigen, egter, bevonden, eat alle waarneemingen beter zouden ftrooken , met berekeningen, gegrond op de
veronderftelling van een byna Cirkelrond , dan eenige andere ; en dat de Radius van deezen Cirkel, omtrent 18
maalen , die van 's Aardryks wandelkring moest zyn.
Deeze omftandigheid fcheen zeer te pleiten voor het vermoeden van Dr. BIASKELYNE dat de nieuw ontdekte Star
eene Planeet was , tot ons Stelzel behoorende; en zyn
gevoelen zou rasfer veld gewonnen hebben dan het deedt,
indien des Heeren HFRSCHELS waarneemingen van den
Diameter , op welker naauwkeurigheid by flerk ftondt ,
niet geftrekt hadden , om te bewyzen, dat de beweeging
teen bvkans in eene rechte lyn na de Aarde was.
Verfcheide perfoonen buiten 's lands poogden den Loop-.
kring deezer Planeet te ben:la/Jen : dock elk , veronderftellende dat dezelve een Comeet was, en geen Planeet,
in een bykans Cirkelronden Wandelkring rondsom de Zon
loopende, welks Diameter omtrent 18 maa/en die van den
Wandelkring der Aarde was, bleek bet, fchoon zy zommige der waarneemingen genoeg verklaarden, nit andere,
binnen kort gemaakt , dat zy verre van de waarheid afdwaalden. De Prefident DE SARON verklaarde, reeds 'den
Slien v:In May , dat de Affind van de Zon niet minder
kon zyn, Can 12 tnaalen die van de Aarde, nit de waarneemin g en , welke tot bier toe gedaan waren , zamenftemmende met eene gernautigde naauwkeurigheid in de berekenirgen. — Met bet beein van Juny gaf de Abb6
roscovJcu een zecr geleerd Vertoo g , over dit Onderwerp,
in 't licht , waar in by , door eene zeer eenvondige en
vernufti ge berekening , tnnrie, dat 'er vier onderfcheide
Parabolas waren , in we/ke men moat veronderftellen ,
dat de Plareet zict 1-cwong , en die even zeer beantwoordden aan de tQt dus ling gedaane waarneemingen.
Wci.
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Weinig tyds daar naa gaf de Heer DE LA PLAa
CE ons de berekening van dien Wandelkring , in de
Connoisfance des Temps voor 104, geheel afgeleid uit de
waarneemingen van den Heer MESSIER. Hy ftelde den
Perihelifchen AfAind 9,4404 ; den tyd van het Perihelzum
27 January 1790, ten 6 u. 19', fcliyrib. tycl, op den Me=
ridiaan van Parys, en de Plaats 1 28°, 12 ' , 30",
Op den 16 July. werd, de Planeet weder waargenomen
door den Hoogleeraar HORNSBY , te Ox fort, naa dat dezelve in Zamenfland met de 'Lon geweest was : en 66n
of twee dagen laater, door de Kwinglyke Starrekundigen, te Greenwich. De Heer AVSSIER nam dezelve
waar op den tqden, te Parys; en deeze uric Heeren vol.;
hardden beftendig in dezelve waar te neemen als de
lugtsgefteldheid zulks toeliet, tot den tyd, van 'den Tegenoverftand met de Zon; welke, volgens de berekening
van den Heer DE LA LANDE, uit de waarneemingen van
den Heer MECHAIN voorviel op den 21 Dec. 18 IL 3'
middel tyd , te Parys : de plants der Planeet was toes
a o', 15"; en de Geocentrifche Noorder-Breedte o',
15' , o'`.
Omtrent het einde des jaars, de Heer LEXEL den Fleet
DE LA LANDE onderrigt hebbende, dat de beweeging deezer Starre in Engeland vry goed befchreeven was in cell
Cirkel, zette by zich ow den Wandelkring te berekenen ,
volgens deeze veronderftelling. Hy verkoos drie waarneemingen , welke hem zeer wel genomen voorkwamen ,
zynde alle bevestigd door die ze onmiddelyk vuorgingen
en volgden. De eerfle en laatfle waren gedaan door den
Heer MECHAIN en de tweede .door den Heer MESSIER:
De eerfle gefclaiedde op den 25 April, de tweede op
den 31 van July , en de derde op den 12 December,
1781 , alle voor den eerften Tegenovernand der Planeet
teg en de Zon. Uit deeze waarneemingen maakte de Heer
DE LA LANDE de Geocentrifche Lanan en Breedten der
Planeet op : en door een zekeren Affland van de Zon
aan te neemen, berekende hy de Parallaxis van den jaarlykfchen Loopkring ; en uit deeze de Heliocentrikhe
Lan ten en Breedten , ten tyde der eerfle en laatfte
waarneemingen: in deezer voege kreeg by de beweeging
der Planeet , als uit de Zon gezien, in 231 Dagen , of
den tyd tusfchen de waarneemingen verloopen. Steeds
gebruik maakende van den zelFden Affland , welken hy
hadt aangenomen, Om de Parallaxis van den Jaarlykichea
Loop-
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Loopkring , te berekenen; 'bet4kende by voorts, met behull) van KEPLERS regel, den tyd Van een ondoop der Planeet door de vaste Starreta; en daar, nit de beweeging in
231 Dagen van de Middel-Equinox : welke beweeging dezelfde moest zyn , als die gezien worth nit de Zon, en
afgeleid nit de Waarneemingen; veronderfteld dat de aangenomen Aftiand van de Planeet van de Zon waar was.
Maar, dewyl dit andery nitkwam veranderde by
den Affland der Planeet van de Zon , en herhaalde zyne
berekeningen , tot dat de Ifiel.oceritr2fche Beweeging , op
deeze wyze berekend , nit de waarneemingen , overeenkwam met die, welke ontfionalt nit het verloop van tyd,
en den dour van cello Omwenteling,op den zelfden Afftand
gevonden. Op deeze wyze vond de liar DE LA LANDE,
dat het noodig was den Affland van-de Planeet te veronderftellen op IS , 951 Halve-diameters van den jaarlykfchen
Loopkring der Aarde, en den dour van eeiien Omloop op 82,
37 Jaaren. - Vervolgens nail by de waarneeming van den
July; tusrelten deeze en de eerfte van de drie was een tusi'chentyd van 97,24 Dagen; en by berekende,. volgens de
boyengemelde beginzeien, de Geocentrifthe Langto, en bevomit dezelve llegts 5" weer, dan die by nit dewaarneeming afleide • eene o;r oter overeenkomst clan de waarneemingen verehhen ; °dewy! zy, hoe naauwkeurig genomen,
wel tweemaal . 70 veel kunnen verIchillen.
Vindende , dat zyne veronderftelling dos verre wel overeenkwam , ging de Fleer DE LA LANDE VOdit met omtrent dertig andere waarneemingen te berekenen , gedaan
door Dr. 1,,IASKELINE , de Heeren LE MONIEtt , MESSIER ,
MECHAIN, D' ARGELET L ' EVESQUE en hemzelven : eenige
v(56r , zommige in , en andere na, bet verloop der 231 Dagen, van welte ivy bier boven fpraken : en by hadt de
voldoening, dat zy alle redelyk wel overeenkwamen, met
de berekeningen, nitgenomen twee, gedaan omtrent het
begin van April 1781, en eenige weinige in den laatften
Zomer. In deeze berekeningen, veronderflolde de Heer
DE LA LA D1: dat de Ileliocentrifche Langte van de Planeet, op den eerften January 1782, 's middags , op de Meridian van Parys was 3 % o', 59' 22" , en de beweeging ten
aanziene van de Equinoxes 4', 22' 22 " jaarlyks. Hy gebrnikte de Zonneftanden van den Heer i E LA CAILLE.
Dc Heer DE LA LANDE ontdekkende dat de mistlag
van zyne veronderftelling in July 5782, 2 beliep , anderzogt welke veranderingen noodig zouden weezen om de
beM ru
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berekeningen te dden zamenftemmen met de waarneemingen , omtrent dien tyd gedaan : zo wel als met die in 't
begin van April 1781 , en be yond, dat, ten dien einde ,
de Afttand der Planeet van de Zon moest zyn 18,893, de
tyd tens- Omloops 82,12 Jaaren, en de gemiddeldedagelykkne beweeging, van de Equinoxen 43'' 22; en de gemiddelde Ile.ioLentrifche Langte op den Jaen Jan. 17;2, op den
middag Vic,t°, i',0". Maar hy ontdekte desgelyks, dat,
indien hy deeze getallen aannam , de herekeningen van de
waarneetningen , ten tyde van den Tegenovertland in December 1781, bykans zouden verfchillen : hy befloot,
daar nit , dat deeze Ongeregeldheden eene onevenmaatigheid in de daadlyke beweeging der Planeet inflooten , gelykfoortig met die , welke in de beweeging van de andere
Planeeten , wordt waargenomen : maar dat deeze oneffenheid
zo klein is , dat het tegenwoordig Met noodzaaklyk zy
eenigen anderen Wandelkring dan een Cirkel to zoeken :
en dat wy niet moeten verwagten de waare hoeveelheid
van de Centraale Equatie te zulleti ontdekken , dan naa
de waatneerningen van veele Jaaren.
Desgeliks deedt de I leer DE LA LANDE eenige proeven
om de plaats te ontdekken van den Knoop, en de Helling
van den Loopkring dcezer Planeet, tot het vlak der Ecliptica ; maar de kleine beweeging in de Breecite maakt het
zeer bezwaarlyk deeze punten , tegenwoordig, met eenige
zekerheid te bepaalen. De Geocentrifche Breedten , op
den 25 April en den 12 December 1781 waargenomen ,
waren It', 36" en 14, 54" Noorder Breedte; dit, tot de
Zon overgebragt , geeft de lieliocentrifche Breedten op die
twee . tyden 59' en 14', 8'; en deeze , met de 'beweegino- in de Langte , tusichen de twee waarneemingen 2°,
4 6', 3" Melt den Afftand der Planeet van den Knoop,
den 25ften April 1781, op 15°, 4 ', en bygevolge , de
plants van den Knoop z t. 12°, 55. En de Helling komt
op 0', 46.
Anders : de waargenomene Geocentripe Breedten op
den 16 April 1781 , en op 26 Nfitart 1782, waren it ,
4 8' en 5"; en de HellorentrOhe Rieedten, daar nit
afgeleid, 12', 7" en 15", to"; het verfchil der waargenomerle Breedten was 4 °, 7, 44", en deeze geeven de
plants van den Knoop 12°, 2', en de Helling van den
Loopkring 0°, 44. — De Neer DE LA LANDE denkt
op dir laattle beter dan op het eerfte te mogen afgaan.
Vol ens deeze berekening is de, Planeet, omtrent vier jaaren
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ren geleden , don]. den Knoor gedaan ; en zal op -haar
groottle Noorder Breedte weezen ,omtrent het Jaar 1798.
Dc Heer BODE van Berlyn, die zeer vlytig geweest is in
bet waarneemen van deeze Planeet, gaf 'er eene Verhandeling over in de Duiticke Fphemerides, voor 't Jaar 1784,
gedrukt in 't Iaatst van 1781. Hy nam desgelyks de veronderitelling van een Cirkel aan , en 'bevondt , dat , om de
waarneemingen met de berekeningen te doen zamenflemmen , de Affland moest zyn i8 „928. Fly merkte
vervolgens op, dat de Star No. 964. in MAYERS Lyst, waar
de Starren geplaatst zyn zo als zy zich vertoonden in 't
begin des Jaars 1756 , zeer waarichynlyk deeze Planeet
was: dewyl,. vOlgens zyne berekeningen , de Planeet zeer
naby aldaar moest geweest zyn in 't jaar 1755, of 1756:
en hy daarenboven , ondanks zyn zeer nauwkeurig underzoek na die star aan den Hemel, dezelve niet hadt kunnen
vinden. Was deeze verondertlelling welgegrond, en konden de' oorfpronglyke papieren van den Heer MAYER , in
welke hy zyne gedaane waarneemingen, met het vervaardigen van zyne Starrenlyst, optekende, gevonden warden,
gelyk dit waarfchynlyk is (*), dan zouden die waarnee- •
mingen van bet grootile gewigt zyn , zo om de gemiddelde
Beweeging van deeze Planeet te bepaalen ,als om den Loopkring te berekenen.
In April 1782 vervaardigde de Heer BODE eene andere
Verhandeling over dit Onderwerp , waar in by opmerkt,
dat TYCHO eene Star, van de zesde grootte, plaatfle een
weinig boven rA. in den Staart van Capricornus, welke HE—
VELIUS, naa. alle aangewende moeite, nooit kon vinden;
by
CO Nan dat ik dit geichreeven had , heb ik een Brief gezien
van den Heer MKCHA1N , Lid van de Koninglyke Maatfchappy
der WectenCehappen , to Parys , gedagtekend 18 luny, waar
in hy ons verzekert, dat deeze Papieren van den Hoogleeraar
mA y Ek gevonden zyn ,als mede hoe daar uit blykt, dat deeze
bercernde Siarrekundige de Star No. 964 mar eons waarnam.
]ndien by gclukkig genoeg geweest ware om dezelve ten
tv,, eeden manic waar to 'Icemen, dan zou hy de ontdekking,
y our den Heer nEascnra.. bewaard, mogelyk gedaan hebben.
Hoe evenmaatig en Ipaarzaana herchikt de Voorzienigheid haar
weldaaden van anerlei loom ! De arbeid en de ontdekkingen
van den Heer MAYER waren reeds genoevaam om zynen
Naam to vereeuwigen; deeze waarneeming behoefde 'er niet
by te komen.
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by beak, daarom, dat die Star mede deeze Planeet was.
te meer, dewyl zyne berekeningen dezelve zeer naby aldaar plaatzen ,. in den aanvang des jaars 1587.
DP eze omfiandigheden hebben den Heer DE LA LANDE
doen wenfchen, dat de kleine Starren, in de Starrenlyst
van den Heer DE LA. CAILLE geplaatst, omtrent het Evennagtspunt Aries, op nieuw onderzogt mogten worden: dewyl by de oorfpronglyke waarneemingen van dien Starrekundigen bezit: want ; wanneer het bleek, dat an van
deeze Starren verdweenen was , welke by plaatst digt aan
dien !land, waar de nieuw ontdekte Planeet moest geweest
zyn, omtrent het jaar 1761 of 1762, toen DE LA C.AILLE zyne waarneemingen deedt, zou 'er veel reden zyn om
te veronderflellen dat dit deeze Planeet geweest was.
Om dezelfde reden zou het , misfchien , can te raaden
weezen, onderzoek te doen na de . plaats, waar deeze Planeet was, toen de Heer FLAMSTEAD en Dr. BRADLEY hunne
waarneemingen deeded; en of Diet eenige Star, door hun
in dat gedeelte des hemels geplaatst, die plaats verlaaten
badt. Door dit middel minden wy misfchien waarneemingen genoeg krygen om de Theorie van dr. beweegingen
deezer Planeet, bykans met dezelfde. naauwkeurigheid , te
bepaalen , als de beweegingen der andere Planeeten bepaald zyn.
De vertooning van deeze Planeet , met het bloote oog ,
of een kleine Telescoop g:ezien , verfchilt niet veel van die
eener Vaste Star,van de vyfde of zesde grootte , zynde wat
minder helder dan No. 132 van Taurus, op FLAMsTEAD's
Lyst ; dock befchouwd met een goede Telescoop , die
2oo of meermaalen vergroot , is bet geheel enders daar mede gelegen: dan vertoont zich een merkbaare Diameter, en
bet Edit is zwakker dan dat van de waste Starren.
Wet den Diameter betreft, men vermeldt ons, dat Dr.
7.',11,,FRELYNE denzelven tielt op 3 of 4 Secomien: de waarneemingen van den Heer HERSCHEL , gedrukt in de Philofophical Transaaions Van 1781 1001)0D van 3" tot
Heer DE LA LAEND heeft gerekend, dat, indien de fchynbaare Diameter 3" , is , de weezenlyke Diameter omtrent
e8 000 Mylen zal weezen , of 31 meal die der Aarde. Wy
mogen , derhalven , nit de waarneemingen van Dr. Mt\ SKELYNE en den Heer HERSCHEL beiluiten, dat de weezenlyke
Diameter niet minder is dan 4z maal die der Aarde , en den
weezenlyken Aftland Mellen op bykans iL zoo,o0o,opo MyDa
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De Ontdekker deezer Planeet, den Heer HERSCHEL, heeft
aan dezelve den naam gegeeven van . GEORGIUM saws, of
de STAR VA GEORGE. Buitertlandfche Starrekundigen
fchynen zich bier tegen aan te kanten; fchoon zy., ten opzigte van (ten Naam , niet overeenkoinen. De Heer DE LA
LANDE wit Ze dC PLANEET VAN HERSCHEL noemen. De
Heer BODE, van Berlyn , beet haariuRANus; terwyl de Heer
Sl y RY gaarne zou dat men ze CYBELE, en de Heer
PROSPERIN, van L-Tpfal , dat men ze NE,PTUNUS noemde.
De Heer DE, LA LANDE beweert; dat de drie laatstgemelde'
Heeren geen rede voor die benaatningen hebben (*); en
mislchien hadden zy Naamcn bedagt, eer zy wisten
dot, de Heer HERSCHEL 'er een aan gegeeven hadt. De
Beer DE LA LAND% heeft deeze verfchooning niet: dock.
by brengt 't midden, dat dankbaarheid aan den Waarneemet van zulk eene zeldzaame Ontdekking; en de zugt om
diens Naam ontIerIlyk te maaken , door de Planeet naar
denzelven te noemen, andere Geleerden behoort aan te zetten om zyne voetflappen te volgen; hebbende de zugt tot
her voortzetten der \Veetenfchappen hem tot die Naamgeeving bewoogen. 1k moet bekennen geen denkbeeld te hebben van die Dankbaarheid , welke ons aanzet,
urn rechtftreeks te werk te gaan tegen de begeerte van den
Per() Mogelyk heeft de Heer DE LA LANDS. bier ormelyk.
Een , meet door zyne boert dan door godsvrugt nitaeekend,
Engelfche Geestlyke , heeft herhaalde keeren verzekerd, dat
de Christelyke Godsdienst , naar sync rekening , gegrond op
de maate in welke dezelve de laatfle vyftig jaaren is 4enoMen , niet wel vyftig jaaren langer than kan. Flier om veronderfiel 1k, dat by , te Rome zynde, een zeer eerbiedige
buiging maakte voor het Standbeeld van :Niter in het Pautheon wenichende ten zelfde tyde, dat de flaapende Donderaar het Wilde in aanfchouw neemen , dat by hem deeze . acre
betoond hacit wanneer zyne zaaken in het deerlykst verloop
waren , en hem ten goede gedenken , so by ooit weder als
Godheid op de baan kwatn. Is het niet mogelyk , dat dceze
vernuftige Heeren vermoedens van gelyken aart koesteren, en
bun hof zoeken te maaken by deezen Godenftoet; ten einde
zy , by derzelver herftelling , in hun Koningryk mogen opgenomen worden ? [Daar de benaamingen van Mar s , upiter en
Saturnus door 't gebrnik gewcttigd zyn, kan men de benaaming van Uranus , (den Vader van Saturnus ,) oozes agtens,
niet als oneigen wraaken , met betrekking tot een nog vender
ar:laande Plancet.-1
Mm3
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Perform , dien wy dezelve betoonen willen: en ik begrvp,
dat de Weetenfchappen allerflerkst worden aangemoedigd,
indien Wy andere Vorften kunnen opwekken, om het voorbeeld van onzen allergenadigften Koning te volgen , door
bet Leeven bier aangenaam en gemaklyk te maaken voor
de zodanigen, wier arbeid en ontdekkingen genoegzaam zyn
om hunne Naamen, in 't vervolg van tvd , der Sterflykheid
te ontrukken, en h'un, op de edelmoeciigfle wyze , in flaat
te ftellen tot het voortzetten hunne Letteroefeningen , ter
bevordering der Weetenfchappen. De Heer HERSCHEL'S
Naam zal de behulpzels , door den Heer DE LA LA.NDE
voorgefle/d , niet noodig hebben , om denzelven te vereeuwigen. De Naamen van GALILEO en CASSINI zouden in
geen grooter gevaar geweest zyn om verlooren te geraaken,
dan zy nu zyn, indien de Satelliten van JUPITER en snTURNUS , de Naamen behouden hadden van de lidediegAhe
en Lodewykfche Starrtn, welke naamen zy dezelve wilden
doen draagen (*).
( 4-)

Men vergelyke met dit Berigt , het Vertoog , over dem

chynbaaren weg , welken de in het voorleden y'aar ontdekte Piafneet
van den eerfien October dcezes wars, tot den eerficn April
van het volgende 7aar, zal befchryven; waar mede de Utrechtche Hoogleeraar , J. F. HENNERT 011S Mengeiwerk , in den
fvoorleden
laare , wel heat willen verceren. Zie de Algern,
Vaderl. Letteroef. IVde D. 2de St. , bl. 4o6, enz, ; en des
Hoogleeraars nader Verflag deswegens , hicr boven

443 , enz.
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AANMERKINGEN, OVER HET CEIIEUGEN DER DIEREN.

(Overgenomen nit Dr.

BEATTIE ' S

Disfertations Moral

and Critical.)

nlochenbaar is het, dat veele Dieren geheugen bezitkften. Wy ontdekken, dat Jonge Honden zo wel als
Kinderen , zich gebrand hebbende , het vuur vermyden ;
dat Paarden , Osten, Flonden , en verfcheide andere Dieren
niet alleen , door ondervinding hunne Bennis uitgebreid,
maar ouk van den mensch verfcheide Kunften en Hebbelykhedcr geleerd hebben, door welken zy hem te {lade
komen, in den oorlog, op de jagt, in den landbouw en
tot andere einden. De meesten dcezer Dieren kennen hunHuisgenooten en Oppasfers; ja Ilondea en Paardeu
lee-
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leeren, op het hooren van eerfitg woorden, zeltere dingen
te doen. De Brakk.tn gehoorzaawen de flew 'des Jaagers,
en zetten , op zyn bevel, bet Wild na , of laaten 'er van
af: een Paard , in den kryg gewend , kern niet alleen de
flew zyns Ruiters ; waar ook den - flag des trommets , en
het Vceeken der trompet ; even zo zyn Jagtpaarden afgerigt op het openen van de jagt , en bet geluid der Jagthoorens. Geiten , Schaapen en Osfen , en zelfs de Hoenders ,
komen 's avonds, uit eigen beweegiug, t' huis ; Pappegaajen leeren woorden gerchikt fpreeken, en de zingvogelties Deuntjes fluiten : de Byen keeren , van verfcheide mylen vliegens , (gelyk de Natuurkenners verzekeren ,) elk.
na zyn eigen korf weder; het blykt niet dat zy in een
andere trekker], fchoon 'er verfcheide naast elkander than.
Leeuwen fpaaren hunne Oppasfers fchoon zy ieder ander,,
die hun naby kwam , zouden verflinden : Duiven komen in.
't hok , waar zy gevoed worded: en men wil dat de Oliphant eene maat van herinnering hezit , die het redelyke
lk zou bier Lumen fpreeken van
zeer naby komt.
den [load van ULYSSES, die zynen ineester,, naa eene afweezigheid van twintig Jaaren , kende (*): want de gefchiedenis is waarichyntyk , fchoon ze niet waar moge
eezen : even als die AULUS GELLIUS verhaalt van ANDROCLUS en zyn Leeuw , die , Nivecterzycliche gunstbetooningen van elkander in de woestynen van Africa ontvangen
hebbende, hunne kennis vernieuwden ; als zy in het Dierenperk , te kcrne , elkander ontmoetten , en vervolgens medgezellen bleeven. rat de Visfchen geheugen
bezitten valt geen twyfel aan, indien wy gelooven 't geen
PLINIus in zyne Natuurlyke Historie. BERNIER in zyn
verhaal van Indostan, en MARTIALIS in eenige zyner Puntdichten vermelden van Vislchen- in vyvers gehouden , die
geleerd hadden , als zy elk by him, naam geroepen wierden ;
boven te komen om gevoed te worden
w
§). Of Schaalvisfchen , Slekken en Wormen en andere dergelyke Dieren ten
eenigen tyde blyk van geheugenis gegeeven hebben , kan ik
Diet bcpaalen.
bI eenige byzonderheden noodig tot het leevensonderbond der Dieren , fchynt het Inainct de noodzaaklykheid
van
(*) Ho,a. Odysf. XVII. 300.
CD AULUS GIILLJUS. V. 14.

O PLINIUS.

X.

89. AfartTai. IV. 3o. X. 3o.
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van 't geheugen te voorkomen. Jorge Byen haaien by
de eerfte proeve , honig-nit de bloemen, en maaken de
Honigraaten , met zo veel kunde als de oudae; bet zelfde
mogen wy aanmerken ten opzigte van dc Vogelen in het
vervaardigen hunner Nesten; en van de Dieren , in 't algenreen, die, volwasfen, de item en leevenswyze aanneemen , door de Natuur die foort toegefchikt. - — Eenige
nieuwe Schryvers willen dat de Vogels het zingen van de
Ouden leeren , dat een Leeuwrik by voorbeeld , die nooit
den zang van een lecenwrik hoordc , dien nimmer zou zingen. Doch dit gevoelen kan ik niet omhelzen: dewyl de
ondervinding my tot een ander Wink brengt , fchoon ik
toeffaa, dat veele Dieren het vermogen hebben om de Item.
van eene andere na tobootzen. Indien dit gevoelen
doorging, dan leers een Vi1gel zyn zang even als een
Mensch zyne Moederfpraake , door dezelve te hooren: en
zou, gevolglyk, de zang van elken Vogel op zichzelven
bykans zo veel verfchillen , als de 1praaken der Menfehen:
de Leeuwrikken in Frankryk zouden een zeker foort van
zang, die in Italie een ander, die in Lngela7ld een derde
hebben. Ik zyu byna even ras gelooven , dat een Hond,
die nooit eenige andere Item hoofde dan die van een Mensch
of een Varken, niet zou blaffen; maar fpreeken , of knorren.
De Menfchen leeren, door Ondervinding, wat gelehikt
is tot fpys en drank. De beesten fchynen zulks, door Instinct, te Aveeten. De Zeeman, die op een onbewoond
Eiland aankomt , zal, voorzigtig te werk gaancie , geene onbekende Vrugten eeten , dan waar aan de Vogels gepikt
hebben. Honden en andere Dieren, kan de Mensch , door
zyne groote kunde toebereid, vergif doer inzwelgen; maar
laat men ze aan zichzelven over, zy loopen zelden gevaar
van lets fchadelyks te neemen, fchoon zy zomtyds te veel
gebruiken van 't geen goed is. Ecnige deezer Schepzelen,
worden , ingevalle van ongefleltenisfe, door Mina gedrecven tot het zoeken en gebruiken van 't gcfcliiktlie middel ter geneezinge.
Zonder Geheugen zouden de Dieren onbekwaam zyn om
lets te leeren: en gevolglyk zou detzelver kragt , Ihelheid
en andere hoedanigheden, grootendeels nutloos voor den
Mensch worden. 'En zou het natuurlyk Initiuct b u n niet
genoegzaam berchermen tegen de gevaaren, aan welkc zy
bloot getleld zyn, zo nit hoofde van 't kwaad 't geen zy
elkander kunnen. aaudoen, of van onbezielde clinger iyden.
Ge-
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't Geheugen is , ook voor de -Dieren , als voor ons , een
broil van genoegen. Voor een ''gecleeite moet liar aan worden toegefchreevenn, 't genoegen , geen veele Dieren
fclieppen in 't gezelfchap hunne loortgenootn , in de
vriendlyke bejegening der Menfehen , en in de zorg voor
bun kroost; fchocin, in bet laatIte geval, hunne geneg, eaheld en kennis niet langer duurt dan noodig is, tot de opMaar zulke geneugten als wy
voeding der Jongen.
fcheppen , uit bet denkbeeld van ontkomen gevaar, overwonnen tegenthibbeling , of een voorheen genooten vermaak , fchynt byzonder eigen aan de redelyke Natuur, en
niet te vallen binnen den kring der mindere Schepzelen: om
dezelve te veroorzaaken, is Diet al-leen Geheugen , maar
tevens Bewusthei4 en Herdenking , noodig. De Dieren wOrden grootendeels , of geheel, ingenomen door bet tegenwoordige bun Geheugen is vecicer eene noodzaaklyke
en oogenbliklyke opwelling, dan cen air cigen beweeging
verwekte en vryv.-illige daad. De verlegenheid , die een
-Mond betoont over het misfen zyns .Meesters; van die eene
Roe laat blyken over het derven van haar Kalf, en een Paard
over het wegzyn van het Paard waar mede by gewoon is
in 't gareel te loopen , is misfchien, fchoon dezelve eenigen tyd moge duuren , niet meet dan eene ongemaklykheid ,
ontftaande nit eene tegenwoordige behoefte. \Vy kunnen
bezwaariyk veronderftellcn , dat 'er dan in het Dier iets
omgaat, gelyk aan 't geen wy in onszelven ontwaar worden , wanneer het denkbeeld van een vertrokken Vriend
ons voor den geest zweeft. Met ben woord, ik vind geen
genoegzaamen grond om te gelooven , dat zy bekwaarn zyn
tot daadlyke Herinnering: want deeze suitbet vermogenJin
om te letten op de gedagten van iemands eigen geest , en
bet in orde febikkent van dezelve; een vermogen , 't
de Dieren, of gcheel niet, of zeer gebrekkig , bezitten.
Laat ik , egter,, niet te flellig weezen in dit te beweeren.
Eenigen der fchranderfte Dieren , als Paarden Honclen
Vosfen en Oliphanten,hebben zomtyds zamengetleide werkzaamheden verrigt, die bedenking fchynen te vorderen en
cen volmaakter gebruik van het Geheugen , dan ik , tot
bier toe, erkend heb dat zy bezitten. 'Er zyn voor)celden, dat een Ruiter, van zyn paard gevallen in cen dip
rivier, door het zelve gered is , daar het met zyn tamlen
de kleederen vatte, en den anders omgekomenen leeveude
Vergun my bier een geval te verCan land brags.
lmalen van een Hood, 't welk nergens gehoekt is , en pier.
Vec.A
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veele jaareti geleden, weinig mylen van Aberdeen voorviel.
Een Heer ging de Dee dwars over, wanneer dezelve digt
bevroozen lag, het ys bezweek in 't middei der riviere,
en by zonk; doch bleef rusten op zyn fnaphaan , dwars
over de opening gefchooven. Een Dond, hem verzellende , liep , naa vericheide vrugtlooze poogingen , om zyn
Heer te verlosfen , na een digtbygelegen Dorp, en hieldt 'de
kleederen vast van den eerflen Man , dien by ontrnoette :
deeze ontzette daar over, -en wilde zich van den hem aanvattenden Hond ontflaan; doch deMond zag hem aan met
een oog zo vol beduidenis en zo goedaartig, en poogde
hem met een zo zagt geweld mede te voeren , dat by begon
te denken 'er mogt lets zeldzaams in 't geval weezen: hy
liet zich door den Hand geleiden: die hem by den Heer
bragt, nog tydig genoeg om hem te helpen (*).
Was Kier niet beide Geheugen en Herdenkirig, geleid door
ondervinding, en 't geen wy, in een Mensch ; niet zonden
twyfelen goed veraand te noemen? been laat ons liever
zeggen, dat 'er eene tusfchenkomst des Hemels plaats had ,
dien het goeddagt dit Dier te gebruiken als een Werktuig
tot verlosfing deezes ongelukkigen. Het geval was zo ongemeen , dat niemand zulks nit de bckende vermogens van
een Hond zou verwagt bebben en ik weet niet of deeze
Hond ooit, in eenig ander geval, blyk gave van weer dan
gemeene fchranderheid.
4RISTOTELES wit, en 't word over 't algemeen geloofd,
dat de Dieren droomen. Lucaurtus befchryft de gebrekkige poogingen om te blaffen en te loopen van de Honden,
terwyl zy flaapen: en veronderftelt , overeenkomflig het
algemeen aangenomen gevoelen , dat bet de uitwerkzels zyn
van droomen: en dat die Dieren zich als dan verbeelden
het Wild na te zetten , of 'er op aan te vallen, Maar 't zy
dit weezenlyk bet geval zy, of dat het tocgefchreeven moet
worden aan eene werktuiglyke beweeging der fpieren , de.
zelve hebbelyk eigen geworden , met zekerheid kunnen wy
Kleine Kinderen lachen in den
dit niet bepaalen.
flap. 1k hebbe welmeenende Vrouwtjes hooren aanmerken,
dat
(*) De Perfbon, dus gered en behouden, heete IRVINE; hy
flied in 't j3ar 1778. Men feral: flier omlireeks veel v an deeze geheurtenis. lk heb dezelve opgegeeven zo als hy dezel-p
nan een zyner Bloedverwanten verhaalde , een braaf en geleerd
Man , myn bvzondere Vriend , die myn berigt , eer het ter
drul:persie ging, geleezen heeft en goedgekeurd.
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dat de Zuigeling als dan begunitigd wordt met eenig, hemelsch gezigt .[of gelyk men dit in Holland wel eens
uitdrukt dat her- Kind van den Hemel droomt.] Maar dat
een onnozel wicht hemelfche gezigten of droornen zou hebben , eer het denkbeelden heeft, is lets volarekt onbetlaanbaars. Die beweeging in 't gelaad is, hoogstwaarichynlyk,
bet uitwerkzel niet van denken; mar van eenig lichaemelyle gevoel, of enkel een ras voorbygaaude zamentrekking
of uitzetting der Spieren. Geen Iachjes zyn gevalliger. De
Voorzienigheid betchikte ze els erne !bort van tlille taal out
onzc licfde op te wekken: even als bet fchreijen dient om
ons medelyden gaande te maeken , en ooze belcherming te
cifchen.
't Geheugen gnat, in zommige Dieren, gepaard met omflandigheden Welke wy niet kunnen oplosfen. Wanneer
een Paard , een Os, of een Geit, tilt eigen beweeging, nit
de weide t'huiskomt, baart milks geen wonder, 't is Celt
uitwerkzel van 't geheugen in wile opzigten, gelyk aan 't
geen wy in onszelven onciervinden. Alaar wanneer een. By,
wier oogen, uit hoofde van derzelver rondheid, geen voet
voorwaards kan zien , na wyd omgezworven te hebben,
t'huis komt; of wanneer. een ,Hond, dertig mylen ver in een
mand gedreagen door een lanciftreek , welke by nimmer zag,
een week daarna tot zyne voorgaande verblyfplaats wederkeert , (waar van He een voorheeld weet ,)
wat moeten
wy dan zeggen , dan dat de reek deezer Dieren, of
eenig ander ens onbekend vermogen , voor hun Gehengeu
voorledene gewaarwordingen herroept, op eene wyze waar
van wy ons geen begrip kunnen vormen ! In de dead ,
waar bevattende vermogens zyn, verichillende van, of fynder dan, die wy bezitten, is net redelvk te denken, dat
'er ook wyzen van herinnering, even onbevattelyk voorons,
gevonden worden. In Byen , in flonden, en eenige andere
Dieren , fchyncn vermogens te indsvesten van dies cart
de Reek , die de ooze in fynheid zo verre overtreffen, als
de ontdekkingen, welke wy door het fcherpstziende verg„rootgias doen, die van het bloote oog te hoven gaan.
Hoe veel minder, noathans, is, niettegenflaande al het
heltelp van 't Illilint en van fcherper Ziutuigen, bet Geheugen van het fchranderst Dier dan dat van redelyke WeeDe ongelykheid is bykans oneindig. Veele
zens !
tier redenlooze Dieren zyn niet vatbaar voor eenige leering;
— hoe hepaald meet de bring homier hercienking weezen
De leerzaamfte zelve bereiken welliaast bet toppunt Innev,r
VOT.
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vorderinge, en de Kunflen , of liever de Hebbelykheden,,
die zy kunnen aanlecren, of die de Mensch door tyd-en
vlyt 'er weet in te drukken , zyn zee': weinig. Geheel
ontbloot van weetenfehap en in vermogen van befpiegeling , zyn ze ook gebrekkig n het wedervoortfellen ; en
zonder dit, weeten wy, betekent ons Geheugen weinig.
Me Dieren fchynen onbekwaam , om zelfs de minfie
aaneenfchakeling van gedagten te volgen : of te letten op
eenig ding, 't gees de zinnen niet aandoet.

VERGELYKIN G DER TWEE BEKENDE GESCHIEDSCIIRYVEREN,

HUBIE EN BOLINGBROKE.

(Lilt het Etigelsch)
e byzondere Characters van HUMP, en BOLINGBROKE
-1–.11everen Diets op 't welk eene treirende gelykheid heeft,
uitgenomen hunne overgegeevenheid aan Letteroefening,
driftig najaagen voor roem in de Gelcerde Wereld. lie
Zeden van den eenen eenvoudig, openhartig , beininnelyk
en int-wet-and; die van den anderen ilaatig, dikwyls veel
aanmaatigend, en over 't algemeen befchaafd. De Jeugd,
zo veel als de verder gevorderde Leeftyd van den eeriten
werd, in welke omtlandigheden bet Leevenslot hem plaatfte, doorgebragt in een erntiige en yverige aankweeking
zyner Geleerdheid en Letterkundige bekwaamheid: die van
den laadlen, waarfchynlyk zonder eenige bepaald uitzieht
op tooneelen van de wraakbaarlle ongebondenheid.
HumE was, zyn geheele leven lang, bekend voor een Man
van onbefprooke braafheid. in gezelfchap in zyn huis ,
binnen en buiten 's lands, bleef hem zyne goedaartigheid
by. Zyne getykmaatigheid hicldt doorgaans zelfs dan
wanneer de trotsheid zyner vervolgeren hem aan de ruwIle
beledigingen bloot ftelde. Men weet, dat by, met eene
voorbeeldlyke opregtheid, de aanftootlykfte Blauwbockjes ,
hem onder den naam van antwoorden op eenige zyner
Schriften toegezonden , doorlas. De Armen , in zyne nobuurfehap, hoe zeer ook aangezet door de G-eestlykbeid oat
zyne gevoelens te veragten en te verfoeijen , zagen zyne
ocdaartigheid
en menschlievenheid a::n met cell menglel
:7,
g.1.,
van eerbied en dankbaarheid. Zvn gedrag, deftig en kuisch
was altoos het tegenovergeflelde van pragt en uiterly
grootsch vertoon. By uitflek gefpraakzaam en toeganglyk ,
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lyk, hadt hy niets van den Geleerden in zyn voorkomen of
verkeering,. of alle. zyne agtgeevingen op anderen waren,
de van zelf&voortkomende uitvloeizels van zuivere Menschliefde zyride , zonder pligtpleeging of ommeflag. Terwyl
hy zyne verftands-bekwaanheden misbruikte om den Christelyken Godsdienst bet ondertle boven te keeren , zouden zyne
zeden de eerfle en zuiverfle eenven der Christenheid ten
cieraad gettrekt hebben. Hy bezat die kragt van Geest , die
goedheid van Hart, welke , in alle Landen , en in alle tydperken der Gelchiedenis van bet Menschdom , de grootfle
en beste Mannen deeden nitmunten.
Tot deezen boogen trap van nitmuntendheid , wat Menschlyke grootheid aanbelangt , hadt BOLINGBROKE geen regt.
De verhevenfte . befpiegeling der deugd, welke zyn uitfteekend vernuft Wen bevatten of aanpryzen, hadt weinig of
geen invloed op bet beam zyner driften. Hy was niet
alleen een befpiegelende , maar een beoefenende ; Vrygeest.
Een reeks van jaaren , en geduurende eenige der allerhachlykfte en gewigtigfte tydperken der Engelfche Gefchiedenisfe , ingeWikkeld in den woelenden draaikolk van het leey en Bens Staatsmans, was hy daar door te zeer ingenomen
en te zeer heroerd om vatbaar te weezen voor die tedere
aandoeningen, welke meestal °mann . in het beoefenen
der Huislyke deu g den , en dezelve verzellen. Maar, toen
hy, met den avondRond zyn leevens, in eenen eenzaamen
amptloozen ftaat kwam , nam zyn verheeven en verhit verfland eene deftigheid en rustigheid aan, gelykende naar
den grootichen en gezagvoerenden toon , welken by in den
werkzaamften tyd. zyns leevens gebruikte.
Hoe verfehillend de bekwaamheden dier twee Selnyveren
ook mogen weezen , ontdekt men , in de veelvuldige overgebleevene ftukken van hun vernuft en fmaak titans in ie(lets handen , een byzonder punt, waarin ze zeer op elkander gelyken. Het veelvuldig en onherftelbaar kwaad , der
Menschlyke Maatfchappy overgekomen, door bet voorwenden
van den Godsdienst , waar het weezen van denzelven ontbrak , vervoerde hun beiden tot een onVeranderlyken en onverzoenbaaren haat tegen alles wat den naam van Godsdienst
draagt , en noeli IIIJME 110C1/ BOLINGBROKE hebben, onder den del:mantel der haateiykc benaamingen van Bygelol
en Gerei• sdhc'd , de heiligile gevoelens en dierbaarile be'anger) van het Menschdom , met behoorlyken eerbied, behandeld.
BOLINGBRONE'S vc.r,tuft was flout, fchitterend, fchilderag-
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agtig, en beide over tot bet oratorifcbe, dat van twin
fcheen fcherper, boudiger en d,00rdringender.' De een
munt nit door eene hoogzweevende ',verbeeldingskragt,
door eene onuitputbaare fcluttering vandenkbeelden, en
een vollen, veel uitdrukkenden , en cierlyken 41; de andere
door een klaar en fyn verftand, door diep en naauwkeurig
denken, door een ityl die 'eenpaarig kragtig en fraai is.
De bevattingen des eerstgemelden waren zo flerk en vuurig ,
dat by de waarheid als met , eenen optlag vatte, zonder
gebruik te maaken van die traagwerkentle tusfchenkomende middelen , waar door zy zich vernedert om toeganglyk
te worden voor gewoone vertlanden.De laatstgenoemde bezat ,alle de vermogens van nafpeuring in zulk eene volmaaktheid, dat by geen moeite fpaarde om dit geivigtig voorwerp
te ontdekken, langs den nederigen, bedaarden, doch onfeilbaaren weg der Redenkaveling. De Gefehieci-en Bovennatuurkunde maakten de geliefdlte en -gelukkigst beoefende
Studien van HUMP nit. liontironRoKE's brieven over de eerfte telt men onder de meestbearbeidite van zyne fchriften ,
maar nimrner vergat by zichzelven meer dan wanneer by
zich waagde in de bodemlooze diepte der Bovennatuurkunde.
Deeze beroemde Schryvers hebben beiden , op eene meesterlyken trant , de ryke Rolfe der Staatkunde behandeld.
Hunne gevoelens verichilden egter, omtrent de gewigtigite
byzonderbeden, grootlyks. De redeneeringen van numb..
Over alle de flukken , welke nog onlangs , by herhaaling,
en met zo veel heftigheid, in den Britfchen Raad, betwist
zyn, mogen , even als zyne Gefchiedenis , aangetnerkt worden, als de vernuftigfte en fraaiite verdeediging van bet
voorregt der kroone. Hy befteedt zyne ongemeenebekwaamheden Reeds, en by veelen niet zonder vrugt, om de algemune gebegtheid der Men then , aan de gewigtige zegeningedder Vryheid, los te maaken, en bun te bevredigen met
alle mogelyke foort van Staatsbeftuur . door de natuurlyke
gevpelens van Onafhanglykbeid te onderdrukken, en nieuwe bewyzen aan te voeren voor onderwerping en gehoorzaambeid.
BOLINGBROKE- fpreekt niet alleen openhartiger en bepaalder, maar handhaaft (feeds de zaak der Vryheid, beweerende , met een onvergelykelyke kragt van taal , de Regten der
Onderdaanen als bevestigd door de Omwenteling. Ten
aanziene van dit keurig en aangelegen Onderwerp, hebben
zyne Staatkundige Schriften, tot deezen dag, geen wederga-
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gade. Zyne Disfertations on Phrties-, en zyn Idea of de
Patrimt King, beheIzen een reeks van waarneemingen en

redeneeringen over de onderfeheide en wederzydfche voorregten van Vorst en Volk , zo keurig, zo oorfpronglyk,
zo gewigtig als in geen ander Gefchrift voorkomen. Nergens
laat hy zig flingeren door de harfenfchimmige begogelingen
en gislingen , die den oppervlakkigen verbysteren en den
befpiegelenden vermaaken; Lie algemeene beginzels op welke zyne byzondere gevolgtrekkingen gebouvvd zyn , hebben alle een vasten en duurzaamen grondflag op gebeurtenisfen en de natnur der Bingen : zyn eenig en overal
uittleekend doel is de befchouwing der Britfche Staatsgeft eltenisfe te doen fjeunen op oud gebruik , en dit tegenwoordig in te voeren.
Het firekt tot -mote eer voor BOLINGBROKE ' S Vernuft ,dit
Onderwerp behandeld te hebben; onder alle de Vaderlandminnaaren en - Staatkundigen van dien tyd kan het geen
beter Voorfpraak viuden. Hy fchryft de taal van 't hart,
wat by zegt treft het hart der Leezeren, met een eigenaartigen nadruk. Zyne gedagten, altoos met fmaak en oordeel ontworpen , deelt by mede op eene manlyke en kragtige wyze. De ernffige trant, op welken hy alle die zelfzoekende en toegeevende beginzels of grondregels afkeurt ,
(rens welken zy die de openbaarfle Characters bekleeden in
een fchandelyk foort van evenwigt hangen tusfchen Eer en
Belang, voegt hem zonderling. 't Is de waare dock verontwaardigende taal der Deugd, verfinaadende de verraadelyke aannaderingen der Ondeugd , onder de fchoonfchynendffe gedaante te voorfchyn treedende. - Met ben
woord , by behandelt de geheele weetenfchap des Staatsheftuurs als alleen geregeld gaande, wanneer dezelve gedreeyen worst door de groote dryfveeren van refit en onregt.
Dit is by hem de grond van alle zyne bewyzen, bier op
beroept by zich allerwegen : en niet, gelyk HUME , op de
Zeden der Eeuwe, en de Verdorvenheid der Menfchelyke
Natuur.
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Dat geen tweedracht in 't lic"taant zy, inaar ik.leden gelykerliand
voor elkander zorge dragon.
It PAULUS.
zal , in waarheid, myne Vaderlanders ! _Met meer dan Cell
HetProfit
zyn. Zo min de onzichtbare Engel kan getekend;
zo .min de golvende felloonheden van eene jeugdige vrouwen-,
gedAante door het penfeel kunnett achtervolgd worden, 20 min
zal immer eenige Menfehelyke pen het gantlehe beeld der Vryheld -aan ons oog voorftellen , met die w.aardigheid , die losheid,
lien zwier, waarmcde zy alleen gevocid wordt in bet hart van
hare zoonen 4 de edele zoonen der hemelfehe Vrylteid.
Zoo ik de floutheid hebben van ulieden hare tekening naar
ik.... ! Vergunt my fiechts, dat ik
't leven toe te zeggen ?
eenige hoofdomtrekken fchetze, binnen welke hare majestueuze gettantct zweeft; orntrekiten , ' aangevuld met
het zwarte donker van ondoorzienlykheid en bewondering. —
Vergunt my , dat ik u haar fchaciuwbeeld zydelings vertone,
gesvorpen op de heldere vlakte der Natuur; door de 11ralen van
het .helnelsch licht van \Vaarheid en Gerechtigheid; waaruit gy
hare. kenmerkende Vonning en Phyliognoinie , met eerbiedige
flille overtuiging, zult kunncn voor u denken , en het ideal zelve haars perfoons verrukt ornhelzen.
hoe zal ik my derzelver denkbeeld
Fryheid! wat is dat?
puntig genoeg vooraellen, ow der waarheid recht te doen
ow alle nuances te vermyden ? Vryheid! — 1k zal 'er
D immer gezonder over denken en fchryven, dan, wanneer ik
haar plaatfe in eenig zinlyk onderwerp , in myn eigen bewerkwig& ligchaam, de bron van dierlyk !even; want , ivaar geen
inwendig heginzel van working, waar Diet eenige beweging met
bewustheid plaats heefr, daar kan geene vryheid, geere flaverny , woonen. — De wentelende aarde is zo min vry,, ais eon
hal, dies ik dwing to lopes, kan gezegd worden to
wezen. Myn Ligchaam mist de Vryheid , is een llaati in tweeerleie gevaflen. Vooreerst , wanneer dcszelfs bewegingen door
uitwendigen tegenftand met geweld gedwongen , bepaald of
geheel verhinderd worden. — Ten tweeden, wanneer des.
zelfs eigen gelteldheid van lien cart is, dat of alle dc:,zelfs
leden hunne beftemde wetting misled, of 66n dertelven bewcegloos is, of ongeregeld werkt, en dos nict inaemt met
de overigen, om eenfiemmig te verrichten , bet geen men
iverktuiglyk lever (funcri ones vitales) noetnt. In het eerfre
geval gevoelt myn ligchaam uittvendige flaverny , b : v : door
vasthouding , — en in hot laarboeiens, bander,
ile
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fte heeft inneriyke flaverny plaats; 't zy over het geheele ligchaam, als bet betliiiercP,of.dood is; 't zy over eenig lid van
't zelve, dat machtloos Zwak, bedorven is; b. v. een lame
hand, een gebroken- been , een verduisterd oog, enz.
Zo dra noch het eene noch het andere plaats heeft ; zo dra
myn ligchaam alle die werktuiglyke bewegingen verrichten
kan, waartoe het geneigd en beftemd is; dan is het waarlyk,
in den volften zin, vry.
Wy willen hoger opzien , Myne vtienden! wy willen teen.
fpreukig bier over denken ; het geen zyne voordeelen heeft,
zo dra de leenfpreuk waar en klaar is.
Elke ftaat, elk Gemeenebest , leder geregelde Maatichappy
is een groot zedelyk ligchaam, door algemeene kracht, en harmonifche working :van alle deszelfs ieden, beflaande; en t' zamengefteld nit de volgende deelen. Uit een hoofd, een
muntend perfoon, of cone vergadering van de wysilen, nutften
en besten des y olks; begaafd met een oog van al g emeen toevdorzicht een oor van gunftige opmerking ; een noes van
rechtmatig oerdeel , en een mond van rechtvaardige befluiten
en bevelen ; om , door die hoedanigheden , het gantfche ligchaam des y olks te gebieden , en in (land te houden.
Uit eon lyf of romp, de burgery of finalie gemeente; welke
under deze regeering !teat, en zichzelven, benevens de overige gedeelten van Staat, onderhoudt , door oefeningen, we.
tenfchappen , handwerken kuniten , verteeringen, en opgebragte lasten. Uit twee amen, beneden het hoofd,
ter wederzyden van den romp geplaatst ; armen van krygsmagt ter zee en to land; om, volgens den wit der Overheid,
het ligchaam des y olks tegen alle uitwendige aanvallen en
'
geweldenaryen , te be(chermen
of te verdedigen. - En
uit twee dye-beenen, Iierkgefpierde flandaards , welke het
ligchaani van Rant febragen en vervoeren; door den koophandel , het geld, en de benociigde waaren; zenuwen van Staat,
die de Maatfchappy onderlieunen, en dezelve , of door buitenlandfehe verbintenisfen , of door gemeenichap met andere ge=
westen , als ware het, de gantfche waereld doorvoeren.
Zo veel behoort tot een ligchaam van Staat.
Wanneer is derhalven een zodanig StaatsIigchaam vry, wan•
neer is het flaafsch?
Een Staat is niet vry maar flaafsch, wanneer dezelve door
buitenlandfchen dwang, door list of geweld van andere Volken, in deszelfs vvetg,eving, regeeringsvorm, krygswezen , burgerfland , koophandel , of lets , dat tot derzelver werkingen
behoort, zodanig bepaald , verhinderd of genooddwangd vt unit
dat dezelve in de daad niet regeeren , zich befehermen, inwenclig handelen, of buitenlands bedryven kan, wat by wit,
en zo nis tot 't meeste we!zyn van den Lande nodig
is tlitWCDcig r., Slovorny !!
V. DEE, MENCFY.,W, NO, I
N'
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Len Staat is niet vry maar flaafsch, wanneer deszelfs vorrnak,mde (integreerende) leden zelve zadanig gerteld zyn, dat,
of die alien to gelvk ontzenuwd, en geheel tnachtloos min ,
om, elk in het hunne , mede to, werken tot 's Lands welvaart 4-- in geval van Staatsberoerte, of geheelen ondergang
des Voiks ; doch , dit heeft maar zeer zelden plaats.
Of, dat een, of eenige weinige dier volmakende leden, laauwhartig , ongeregeld, ja tegenfirydig werken met de overigen,
tot een algemeen nuttig elude voor het ligchaam van Staat.
y voorbeeld: als het hoofd , de regeering, blind door onkunde en vooroordeelen , doof door ongevoeligheid , from door
vrees en onrechtvaardigheid, door vreemde invloecien elders
been gewend is: — als her ligchaam der burgerye zwak van
onvermogen , traag van ongevoelige koudbloedigheicl,gistig en
ongefleld door morrend misnoegen is geworden — als
armen der krygsmacht, bloot door ontwapening, verflapt door
werkloosheid, verkeerd uitgearekt door begeerlykheid , of wel
tegen het ligchaam der burgerye ingekeerd zyn, wegens innerIvke ongefleldheden, als, eindelyk, de fleunzels van het
S t aatsligehaam, de Koophandelaars, te zeer afgemat zyn door
moeilykhecien, te zeer verweelderd door misbruiken , te zeer
ontzenuwd door vertraging, om alle de overige leden te to y
-fchentdrago, ehlvndOri
niet wel regeert , of de Burger niet wel en gelukkig leeft,
of de Krygsman niet wel diem, of de Koopman niet vooripoedig handelt , — heeft iets van dit alles plaats; dan beerscht
in het ligchaam van Staat eene inwendige Slaverny !!
Wat zal dan een vrye Staat heeten? — ziet bier, wat zy
is! — In eenen vryen onafhanglyken Staat is noch Overheld , noch Burger, noch Krygsvolk , noch Koophandelaar,
in zynen kring, verbonden aan buitenlandfehe begrippen,
bevelen of dwangmiddelen; — maar elk lid bandelt zo als,
en om dat , het wil; — en die wil is gegrond in het algemeen Staatsbelang. Dus heeft zy algemeen plaats door
bet geheele ligchaam. — De Overheid wil het hell der
burgerye ; ziet dus naauw toe op alles war 'er gebeurt;
boort na billyke verzoeken en voorflagen ; — velt een recht..
matig oordeel ; — en geeft de beste bevelen en wetten.
---- De Burgery wil,' onderworpen aan zyne Overheid,
zich , en de overige leden , door nyverheid en eerlykheid,
onderhouden; brengt fchot en lot op, en leidt een fill level].
Het krygswezen kan en wil , op bevel der Overheid,
ter zee zo wel als te land , als het nodig is, de goede Burgery verdedigen, berchermen, en by binnen en huitenlandfthe
vryheid handhaven. — De Kooplieden kunnen en wilier),
door geld en good , den gantfchen Staat ophouden , en de
voordeeligfle gemeenfchap met anderen door hunnen handel of
zeevaard bewerken. ■o., Elk lid is voor zic11 en met de
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anderen bezig , om het groote Staatsgevaarte te onderhouden ,
te verflerken, en fangs dezen weg te vercieren met eer,—
macht ,
rykdom,
rust, — vrede,
rechtvaardigheid , wetenfchap, befehaafdheid, — goede
zeden , — en den redelykften Godsdicnst. Ziet daar een
Vry Volk !
Welk Gene zaligheid op aarde, vrank en vry te leven!
Welaan , Nederlanders !
bent gy haar nu, die Codlyke
Yryheid?
Zyt dan eenwig jaloursch van hare eer!....
o. .....

THEMIRE.

et een gevoelig hart, en eenen gezelligen geest, door de
Mnatuur
belehonken, beminde ik myne medellervelingen als
my zelven. Nook zag ik een mensch , of ik meende
de zichtbaare beeldtenisfe der Godheidje zien , en Gene innige vreugde ftroomde door alle myne aderen. Helaas!
ik bedroog my. — Myn vooroordeel is verdwenen. --Na dufzendmaalen de fpee/pop van het verachtelykfte zelfsbelang, en van de hateiykfie boosheid, geweest te zyn , woon ik
thans eenzaam op het veld, en nooit ontmoet ik een mensch
of ik verbeelde my een' wreeden Tyger te zien.
De landhoeve, die ik voor mij verkozen heb, ]igt geheel
fgelcheiden van alle woningen, dicta aan den oever der
Zee. Vaak zit ik aan 'het firand , en fiaare de golven na, die zich eindelyk voor myn oog verliezen.—Verloren in my zelven en in de oneindigheid, daar my de onafzienbaare oceaan de beeldtenis van vertoont, vleie ik my met
het heil eener toekomflige waereld, waarin beter rnenfehen
wonen, en de oprechtheid en goede trouw geen bloote naamen zyn zullen.
Op eenen ttfllen Zomerfchen avondflond had ik myne gowoone rustplaats bereikt. Na de verfehillende ratnpen van myn
leven herdacht, en myne treuri ge eerlzaarnheid befchreid te
hebben, las ik de volgende gebeurtenis, die onlangs binnen
den omtrek van eenige weinige uuren van myne woning was
voorgevallen.
Themire had naauwlyks den geringen oudcrdom van vier
iaaren bereikt, toen zy haaren Vader verloor. Haare Moeder,
door dit fierfgeval van een beminlyken echtgenoot en eon ruin
heftaan heroofd, onttrok zich aan 't gewoel eener waercld,
die voor haar eene woesteny was geworden. Eon arrneedg
landgoed, zo kicen als haare wenfehen, nam haar in zYnen
fti!len fchnof. Hier, enket bezig met het hart van deTh.nge
Themire voor
deugd to vonnen, vloe:en haere eenvormii-o:
Nea
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dagen In rust en kalnite been. Themire beloonde de tederheld haarer edelaartige Moeder , met de gelukkigh vooruitzichten. Het roosje , dat op haare koontjes begon te ontluiken , ademde onfchuld en aanminnige fchaamte. Op haare
lippen bloosde het tederfle gevoel, en de aandrift der deugd
lagcbte Teeds uit haare jeugdigc oogen. Hoe gelukkig rekende-zich Elvire ; toen zy in haare dochter, nu zeventien jaaren
oud , de fehoontle ziel met het bekoorlykfle ligchaam vereenigd zag ! Welk een hell voorfpelde zich haare liefde niet
voor een troetelkind, dat het beste lot verdiende !
Niet ver van haare landhoeve woonde een vermogend Ede/Irian, aan wien Elvire kennis kreeg, door een pleitgeding , in
't Welk zy beiden geraakt waren , tegen eenen nabuurigen
gierigaart , die, ter !runner merkelyke fehade, zyne goederett
poogde te verbeteren. Deeze had een' eenigen Zoon , wiens
zelaat het voortreffelykfte hart fcheen aan to duiden. Gewoonlyk kwam by Elvire, uit naam van zynen Vader, (preken. Door duizend kleene dienflen, en het geduurig ongekunfleld ten toon fpreiden van de uitnemendIte gevoelens,
had hy zich de achting en het vertrouwen der Moeder en
Hy was, in den
Dochter ten eenenmaal verworven.
volfien zin , de eenige vriend van 't huis. Alcest had
tier door gelegenheid, ow de jonge Themire geduurig alleen
te onderhouden, en zyn oog verzuimde niet haar de liefde te
leeren kennen. Themire had een gevoelig hart, en,
zouder dat zy nog wist wat het was to beminnen, gevoeldta
ze reeds nook meer tevrcdenheid dan in het byzyn van Alcest.
Hy won haare geheele zier door zyne deugd. Vaak plengde Themire een' godsdienffigen traan in het eenzaame.
Alcest vermengde 'er den zynen mode, en knielde aan haare zyde. Na zeker van den indruk te zyn , dien hy op haar
hart gemaakt had , ontdekte by hear eindelyk zyne liefde.
Kon Themire veinzen ? zy vertoont hem haare
geheele wederliefde , en die aantrekkelyke bedwelming, die
een hart verraadt, dat voor 't eerst zuiver bemint.
Altyd op het geluk haarer Moeder bedacht , wilze zich ,
in haare eerfle vervoering, met haaren minnaar voor de voeten van Elvire werpen, en aan dezelve eenen dierbaaren loon
aanbieden. Alcest verhindert haar voornemen. „ Ach,
rnvne Then-lire! welk een onberaden flap zou dit zyn? —
Gy kent mynen Vader niet ! — die verblinde ! — het
goud alleen , of eene ry van beroemde voorouders , is het
eenigfle, dar by hem achting verdient. Hy bemint my echter ; — en ik ben zeker dat ik hem in eenen gunffigen
him tot myn geluk bew6gen zal. Hoe veel aaegenaamer
tnoet dan de onrdekking van onze liefde aan uwe Moeder
zyn; als Been vrees haar eenige benaauwende vooruitzichten
Verbeiden wy dat oogenblik , myne
meet maalen zat?
diet-
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dierbaare ! het zal rpoedig aanbreken." Themire treedt in dit
beflek van gedrag, en ziet reikhalzende den tyd te gemoet;
waarop zy , door zulk een heuglyk nieuws , het genoegen
haarer Moeder zal . kynnen vermeercleren. Alcestes bezoekt
inmiddels dagelykS het huis van Elvire, en nook verliet by
haar of zy overlaadde hem met zegeningen. Vaak had by
het vermaak van Themire in een nabygelegen bosch alleen
te ontmoeten , en ieder oogenblik vermeerderde haare liefde
voor hem. — Een. half jaar was in deeze omftandigheden verlopen , Coen Alcest , na de afwezendheid van eene
geheele week, aan Themire den volgenden brief deed overhandigen: „ 6, Myne dierbaare Echtgenoote!.... Hoe klopt
„ myn hart, nu ik u voor 't eerst onverhinderd deezen Cede„ ren.naam geven kan! Ja , myne Themire! myn Va,, der flemt alley toe. — Morgen kome ik, uit zynen naarn ,
Verraadt ons
„ de toeftemming uwer Moeder vraagen.
„ genoegen niet, myne beste ! — dat ik met it in het Ver„ maak der verrasting deele !
Voor bet laatst verwach„ te ik myne Themire deezen avond , op onze gcwoone by„ eenkomstplaats. Morgen , — 6 , morgen! kan ik
„ haar voor het oog van de geheele waereld myne gade noe„ men !”
Themire was op het leezen deezer tyding enkel vreugd.
Met moeite verbergt ze haare blydichap voor Elvire. Naauwlyks is de avond daar, of zy vliegt naar het bosch. In een
nachtgewaad, dat haare ziel in zuiverheid evenaarde , treedt
ze, met die geruste zekerheid, die de onIchuld geeft, deszelfs fehaduw in. De maan icheen aan eenen wolkeloozen
hemel. Alcestes was haar reeds voorgekomen. Hy leidt
haar naar een klein heuveltje, dat door bet hooge geboomte
donker was. Zy zetten zich naast elkanderen tegen deszelfs
Themire rchudt haare geheele ziel in zynen
belling.
Ichoot uit. Zy vertoont hem haar gantlehe hart , dat
enkel tederheid was , en alleen voor hem floeg. — Alcestes betuigt haar de zuiverheid en hcvigheid zyner liefde.
„ Morgen , myne Themire! morg en zal ik dan eindelyk het lieffte , het beminnelykile Meisje , als myne gade,
aan dit hart mogen drukken ! 6 Myne Dierbaare ! hoe
onuitfpreeklyk gelukkig zult gy uwen minnaar maaken! Hoe
zal onze geheele levensloop over roozen gaan ! Welke rampen zullen voor my , in de armen myner Themire, rampen
blyven ? Ach, myne Eenigfte ! hoe lang fchynt my dat morThemire was geheel
gen nog!” — Hy zucht.
tederheid ; — haare hand beefde van genoegen in de branEen zucht was al haar
dende hand van Alcestes.
zou zy
antwoord.
Themire dacht geen kwaad;
Alcest vat haar in Tyne
kwaad gevreesd hebben ?
amen; — fame tippet) kluisteren zich aan malkancteren
--Nn
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aetnechtig van liefde en genoegen zygen ze aan den
voet des heuvels op het gras nader. „ Myne Echtgenoote !
myne Themire I ftatnelt de gleeiende ongeli n g." — Door
het vooruitzicht van den volgenden dag uflreeld , verbeeldt
Themire zich , reeds den besten , den tederhartigilen, Echtgenoot aan haar hart te drukken. Voor een oogenblik
vergeet , ze haare Deugd , haare Moeder, haar Zelve.
De gelukkige Alcest herkoomt van zyne bedwelming, en zegent zynen dag.
Themire ryst ontroerd op, en weent.
Thans fronden zy op eene plek, die door de maan
verlicht was. —•-•-• Themire bloost , en poogt haar hoofd in
den boezem van haaren minnaar te verbergen.
Zy
begeven zich uit bet woud.
Alcestes drukt , met
eene laatfte kus, het zegel zyner trouw op haare beflorven
lippen , en verlaat haar aan 't huis heurer Moeder.
Voor 't eerst treedt Themire al beevende op den drempel
van haare wooning ; alles was in diepe rust, behalven
hei hart van 't vernederd meisje ; — de wroeging had doorens gezaaid , waar tot hier toe de onichuid flechts roozen
fchtep. Vruchtloos poogt zy haare ontroering , door de
herinnering aan den volgenden dag , te verdryven. Het ge•
noegen van een zagtademend geweten , dat dierbaarfle genoegen op aarde, was haar voor altyd ontvlucht. Vergeefsch
wagt ze van den flaap de vergetelheid haarer angfien; —
ook deeze weigert op bare betraande oogenleden neder te
ftryken. — Zy verlaat haar leger , zonder door de kleenfie fluimering verkwikt to zyn ; zonder cone enkele onbelemmerde adeinhaaling genoten to hebben. — Nu moet
zy, naar gewoonte, haare Moeder omhelzen.
't Goon
rot hier toe haar wellust was , verflrekt haar nu tot eene
pyniging. Elke liefdevonk , die de tedere Elvire nit
de oogen araalde, werd een ben( voor de gevoelige Themire. — Vruchtloos poogt zy haare folteringen voor de best:: Moeder to verbergen ; — clan het voorwendiel van eencn
Ilaaploozen nacht omkleedt de waare oorzaak haarer kwaal.
Nu telt ze de oogenblikken , die 'er verlopen mact en , cer het bepaalde en langgewenschte uur , waar in Alcestes , volgens afipraak , haare Moeller zal komen fpreken ,
ciaar is. — Dit traage uur verfchynt eindelyk,
.Aleestes laat zich aanmelden, en dewyl een bezoek van hem
niets ongewoons was , ontvangt hem Elvire in bet vertrek
claar zy zaten. Met moeite verbergt Themire haare verlegenheid;
beurteling blozende en bleek weigert haar mond
eon enkel woord voort to brengen.
Na eenige algcin T.ne gefprekken , verzoekt Alcestes Elvire over eene zaak
n gewigt aileen te mogen onderhouden.
Elvire ryst
en , en treedt het vertrek
Alcestes volgt haar ,
inaar reikt in hot voorbygaan heinaelyk ten brief aan Themito
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re over. NianwIyies vertrouwt ze op haare eenZanntheld,
of ze ontzegelt, met eene fiddering door al haare leden, het
Ten menfehelyk hart had
fchrift van haaren minnaar.
'er den volgenden inhoud van kunnen ontwerpen!
een
menlehelyke hand had hem kunnen voortbrengen !
Themire! ik misleidde u. — Uwe fchoonheid heeft my
hetoverd , en zie• daar wat ik tot myne verantwoording cturf
inbrelagen. Myne omfiandigheden beletten my voor altyd
ow Echtgenoot te worden. — Myn Vader heeft reeds lang
over myne hand bellist, en gy weet, by dolt goen tegenfpreken. — Kota ik met myn hart alleen raadpleegen , ,het koos
Themire boven alle Vrouwen van den aardbodem! Deeze
inwendige genegenheid , die ik altyd voor u bewaaren zal, zou
eene zwakheid van my tot een misdryf maaken, zo ik u een
oogenblik !anger in cone bedriegelyke verwachting liet.
Word niet mistroostig, Themire! Geloof my, gy zyt bet eenigfte tneisje niet, dat een zwak oogenhlik gehad heeft.
Verban owe bygelovigheid. De myne heeft uitgediend ; —
Volg myn voorbeeld;
1k heb 'er myn wit mede
een vooroordeel te minder, Themire, en gy zult gelukkiger zyn. — Welke voor 't overigc de gevolgen van onze
jungfie byeenkomst ook mogen zyn; — gy kunt altyd over
myn beurs beflisfen. Vaarwel, bekoorlyke Themirel draag
uw lot met geduld , en vergeet Alcestes."
Het rampzalig meisje heeft even zo veel kracht, dat zy den
brief in Kaaren boegem verbergen kan. Zy zygt gevoelloos
neder, en wenscht nooit weer op te than. Elvire vindt haar
bleek als de dood en yskoud op den vloer uitgeftrekt ;—zy
twyffelt aan haar leven.
Gillende van weedom vliegt ze
op" haar, en drukt, vervoerd door alle de tederheid eener MoeNa lange
herhaalde poginder, haare gefloten lippen.
gen opens Themire haare oogen. Zy ziet de vreugd op het
angflig gelaat haarer moeder verryzen , gevoeit haare liefde, —
en yst — Nu was het genoegen voor altyd oft de ftille wetting van Elvire geweken. Deeze zag haar eenigfie kind, eene
dochter, daar heure liefde zich zo veel heils van voorfpeld had .
door eenen heimelyken kommer verteeren. Vruchtloos poogt zy
den oorfprong van haar verdriet na te fporen.— Themire ontwykt haar, en zockt hardnekkig de treurigfte eenzaamheid.
Zomtyds flaart ze sang op haare moeder met oogen in traanen
werpt zich driftig aan haare Borst , en
verzonken;
weent eenen geheelen traanenvloed. —
In zulk een aanhoudend knaagend verdriet waren 'er eenige
traage maanden verlopen , toen Themire, op eenen vroegen
mor g en, door nieuwe angffen voortgedreven, zich, zonder
duelwit, zonder uitzicht, naar een klcen boschje begat*, dat
ter haar landgoed behoorde, en menigwcrf geituige van haare
n4
(mart
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frnart en traarlen geweest was. Deszelfs treurige woestheid
ftreelt voor een oogenblik haare Zy herdenkt op
nieuw haar lot. --- Verwonnen door droefheid, zet ze zich
zwaarmoedig op eenen dorren tronk seder;
haare vermagerde hand onderfleunt heur vermoeid en op de borst nederhangend hoofd, na het lozen van tallooze zuchten vangt
ze .met de item der treurigheid aan te fpreken; — en dit
was de eerfte mai dat ze met woorden had kunnen klaagen.
„ Donker , ondoorgrondlyk noodlot ! tot kwelling flechts te
leeven! .... Ach Welk een levee! Hoe Lang is het reeds, dat
de vreugd geen lagch meer over myn gelaat dreef; — dat
de rehepping my eene wildernis, de dag middernacht, de
fluimerlooze traanennacht tot een jaar wierd ! Waar
zyt gy been geweken vergenoegde, dierbaare , dagen der vrye
kindsheid , die lieflyker voor my biocide , dan eene jeugdige
lentenfOrgen.. —Gy zoete blydichap myner flille jeugd!
Gy eenzaarne verrukkingen! toen my, door menichen
niet gebord, de Engelen flechts Hem, die my fchiep; voor
myn aanwezen hoorden danken;
waar zyt gy heenen ?
Ach, ach! gy zyt verdwenen,
voor eeuwig been!
Hoe vroeg verdweent gy voor Themire! — Hoe
fchielyk, hoe fchielyk roofde traanenvolle kommer aan die
kalme flonden hunnen jeugdigen glans? — 6 God!
hoe diep is Themire gevallen!
Een rampzalig oogenblik
fchiep een Heelal van ellende voor my !
Ach , ik draag
myn lot geduldig.
Themire heeft misdaadig kunnen
maar myne Aloe-der! . .. myne dierbaare, onlchulzyn
clige Moeder!.. Helaas! waarom deelt ze in myne firaf? —
Ach, indien zy zo rampzalig moest warden,
verwachtte
zy haar onheil uit de hander van Themire ?
Duldlooze,
oi3ciraaglyke gedachte! ..... 6 Myn God! troost, troost eene
verpest hebbe.
onfchuldige, Wier !even
Waarom
bezwyke ik niet onder deeze foltering ?
waarom verdelgt Gy de gedachtenise der ongelukkige Themire niet van
den aardbodem? .... Myne Moeder !
6, Kondet gy
vergeten dat uwe Then-lire ooit geleefd had !"....
Z y zwygt, gevoelloos door overmaat van imam — He_
vige en ongewoone pvnen trekken haar nit haare wezenloosbeid.
vindt, door dit nieuwe gevoeI , voor 't eerst verligting voor
haare folterende wroeging, die ondraaglyker dan de hevigfle
liachaamspynen is — Hemel! hoe ontrocrde de onnozelc
Themire, toen ze een fehreiend wichtje aan haare voeten
Welk een nieuw verrehiet van rampen opende
vond!
zieh voor haar fidderend oogS Zie daar de laatfie
ni)ordpriem in 't hart van haare Moeder gedrukt, die nu haar
niets meet behoeft te gisCen!... Beurtling befireden doce liefde
wanhopeude en ten prooi aan de verflinfehaamte,
kic'ne!
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dendfle hartstochten, beurt ze haaren Zoon op, en drnkt hem,
geheel tederheid , aan haar bonzend hart — Haare krachten begeven haar; — uitgeput van Ievensgeesten valt ze
bewagingloos op den grond neder, en verplet haar kind.
— Hoe gelukkig. waar Themire geweest , zo zy haare
oogen voor het licht niet weder ontfloten had! — Dan
het fcheen het lot dier rainpzalige te zyn , om geduurig voor
nieuwe onheilen te ontwaaken. Na eene langduurige
bezwyming ontfluit ze haar vermoeide oogleden, en het eerfie, dat ze ziet, is eene geheele fchaar van aanfchouwers,
die haar omringt. — Reeds gevoelt ze niets meer.
Zonder wederfiand
Belangloos , ftaart ze op de menigte.
te bieden, neemt men haar op, en eene akelige gevangenis
word ylings het treurig verblyf van Themire.
Vruchtloos ondervraagen haar de Rechters. Themire hoort
niet meer, en de fmart heeft reeds voor eeuwig haaren; mond
gefloten. — Op een verachtlyk fchavot voleindigt de laage
hand eens beuls een /even , dat eene foil zo vruchtbaar in ellencie geoiaakt had. —
De natuur had zich over El y/re ontfermd.
Zy zag
het cislyk einde haaren dochter niet : twee dagen, voor de nitvoering van het onrechtvaardigfie vonn7s, foot deeze diepgewonde NIoeder haare oogen voor al het zienlyke; zonder dat
zy vaar haaren dood den troost genoten had, van ()lament iets
van haare dochter verlicht te wooden.
Zo ftierven twee ellendelingen; waarvan de eerie door
haaren geheelen levensloop een voorbeeld van deugd en
zachtmoedigheid geweest was; en waar van de laatfie , met
minder onfchuld en een gevoelloozer hart, voor haaren vat
bewaard ware gebleven. Zo Iiierven ze, terwvt
A/cestes, aan eene ryke vrouw gehuuwd, zyne dagen in
weeide en aanzien doorbragt;
nooit omrusr door de herinnering aan het offer zyner /hood/le/Li.
Hevig geroerd door het lezen deezer gelchiedenisfe, beweende ik de boosheid myner natuurgenooten.
Eerie
akelige droefgeestigheid maakte zich rneester van mvne geheele ziel, en eindelyk geraakte ik , door vermoeidheid
geest , onder het gedachtloos naoogen der wentelende haaren
in Nap, — Nu verbeeldde ik my een' troo p van woken.
in de ongemeeten ruimte te zien. Een onuitiprecklvk
Wezen, van Wiens gelaat Majelleit en Godheid ftroomde , 11:1cierde denzelven
Tallooze Engeien verzelden hem , en de
Spheeren dreven als fiof voor zyne voeten. — Hy zet zich op
den zetel. Onder onoverzienbaare Schaaren, nit de vier
winden voor hem verzatnelt , herkent rnvn oog Themire. Nog
zag ik de vorens op haar ver'n/eekt gelaat [ban die er de langduurige treurigheid eens ingedrukt had. — De Reehter ipreekt
Tbernire! ik rebonk u ieugd , lehoonheid , en een
tot
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welk gebruik hebt gy van myne
vatbaar voor de deugd :
gaven gemaakt? Met eene hem, getyk aan 't geluid
der kermende torte!, antwoordde Themire : Rechter der Waereld ! uwe gaven zyn aan eene ondankbaare belieed: —
veroordeel my ellendige! ik billyk uw vonnis.
6 Gy! die barmhartiger zyt dan myne natuurgenooten, Alwetende ! gy kent de verzoeking daar ik in bezweek ;
myne eerfie afwyking heeft wanhoop , moord 'en afgryzinge
gelaaard ! — Rechter der Waereld ! gy kent de oprechtheid
Themire is gevallen ;
maar Themyner belydenis.
mire is door den fchyn der deugd misleid :
haar verach deeze verleider , voor wien myn. hart nog
leider
vergeving bidt , — is Aleestes ; — is deeze Jongeling,
die thans naast my voor uwen troon that !
Atcestes verbleekt ; en , met een fidderend oog , ziet by
een onoverop de door ellende uitgeteerde Themire ;
zienlyk verfehiet van gruwelen opent zich voor hem.
Wait by hier rpel achtte, bemerkt hy,, dat nu geen eeuwigheld herflellen kan. Themire weent ; weent de elgen traanen van boetvaardigheid, die v66r haaren dood reeds
begonden te flroomen. — De Engel der barmhartigheid
wischt haare traanen af; — de vreedzaame lagch der onAleestes blyft
fchuld vervangt ze voor de eeuwigheid.
fidderen ! zyn angst word wanhoop , zyn zweet bloed.
De groncilooze Afgrond ontfluit , met een kraakend dreunen , zynen tnetaalen mond : — reeds hoorde ik de donders van ontoen ik gillend ontder den troon des Rechters ratelen,
waakte !

DE GRAFTOMBE.

en peinzend ging 1k, op eenen avond, wanF enzaam,
delen; ik kwam aan een kiein kerkhof: — de byzonderhcid van het zelve deed my het rondwandelen; — Een
ry popufieren befehaduwde het rondom.
Hier ontdekte myn oog eene fombre Grafrombel ik trad 'er
na toe, om ze van naby te 'befehouwen ; — ze was eenvoudie; maar fehoon! rondom dczelve waren geplant treurcypresten,
rnaagdeliefjes , en 't bloempje vergeet my niet. ----- Door
het bleek licht , dat 'er van de 'maan op (sheen, zag ik op dc
tombe deeze regeis ftaan.
„ Hier rust het koude fir& van Sophie...... Zy bezat een
„ deugdzaam en gevoelig hart ; haar trof, gelyk niet zel„ den aan• zulke zielen gebeurt, een hard lot; zv was rot op
„ haaren dood ongelukkig. . Nu bewaari deeze kleine lombre
,, vcr-
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„ verblyfplaats haar floffelyk gedeelte, tot dat het verheerlykt
zal verryzen.!
„ 6 Gy gevoelige ziele, door de befchouWing bier van ge„ troffen, /tort eene weernoedige traan , terwyl eene ftille zugt
„ uwen boezem ontglipt.”
En dit deed ik waarlyk; een gevoelige traan ontrolde myn
oog, en viel voor my, neer op een maagdeliefje ; dat waare
beeld van blanke deugd en onichuld! 't verhefte zig frisfer op
zyn fteeltje, en fcheen verkwikt Ongaarn, maar vol
gedagten , verliet ik dit treurig kerkhof; terwyl ik by my
zelfs uitriep: Arm Ongelukkig meisje! — was dit de belooning voor uw edel hart! maar neon , gy zyt niet ongelukkig:
de Goode God keurde deeze wereld uwer fchoone ziele niet
nicer waardig; by Wilde u vroeg van uw aardsch noodlot onttrekken; en u eeuwig de belooning der deugd . doen fmaaken.
1k kwam to huis; myne eerfte vraagen waren .na het ongeluk van dit Meisje. Myne hospita wist my niets adders te
zeggen , dan dat zy de dochter van een nabuurig amptman
geweest was. Zy had nog geen 20 jaaren bereikt , toen zy
fticrf, en was in liefde en vriendfchap allerongelukkigst geweest. — Verdere otntlandigheden wist zy niet.
Gaarne had ik gewenseht gelegenheid te hebben dit kerkhof
meerder to bezoeken; maar tnyne zaaken vorderden, dat ik
daags daar na verder op reizen moest ; des verliet ik den volgenden ogtend het dorp, en vertrok na B....

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

Het is verre na alics geen Geluk, wat bet gemeen daar
'-`aanziet. In het oog van den gemeenen man is veeM
het geen 'er zeer ver of is. At wat febittert , al wat tttfteekt, word voor Geluk gehouden. De Man v-Ln aanzien ,
de Man van hoogen rang, is , by het gemeen , de Man .7_11
Geluk. Hy die groote fehatten bezit , is , mar bet oore.eel
van lehier al de waereid , de Man , die met regt den mom
van gelukkig dragen mag. Een fraai vergulcie kcets , een
kostelyke kieeciing ; een groote ftoet van bcdienden ; ziet
daar, volgens de denkbeelden van bet gemeen , het hoogite
toppunt van Geluk. — Dan hoe vaak is de beezem van
de zulken , Wier /ulster in 't cog van 't gemeen lehittert ,
vervuld met wroeging en onlydelyke kwelline ? De Schatten
alleen brengen geen genoegen aan ; en de Pragt of Weelcie
zyn niet iu fat , om den kting van bet waar Geluk te kunnen uftbreiden.
Net
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Het zyn dikwils niet waardig genoemde beuzelingen, wel-,
ke de krygsvlammen ontaeken ; waar van het verderf van
geheele Staten en Volken afhangen. Het zyn niet zelden
maar loutere beuzelingen, die het oorlogszwaard doen uit de
fcheede trekkers; die de eene natie doet te gronde gaan, en
de andere doet opkomen. ---,- Hoe dwaas en onvoorzigtig
handelen niet vaak de Vorften,, met de algemeene rust om
eene beuzeling te verttooren, daar het oorlog zo wisfelvallig
is, en hun veelligt alles kan doen verliezen , wat zy bezitten, en hunne onderdanen jammerlyk ongelukkig maken!
Is by niet een dwaas , die altyd wil gelyk hebben , en
zich verbeeld, dat zyn oordeel niet falen kan ? Gelukkig
hy, die zyne eigen mistiagen ziet, en de zwakheden zyner
natuurgenooten kan infehikken.
Het is de pligt der gehuwden, en dat is hunne onderlingen pligt , om elkanders vertrouwen te winnen ; niets voor
elkanderen te verbergen ; en veel minder met anderen geheimen te hebben , die de onderlinge trouw verbreken. Dog
wat moet men van de zulken denken, die alles in het by-:
zyn van anderen zoeken , en bykans al hunnen tyd buiten
elkanders gezelfehap flyten ? Het Huwelyk vereischt voorwaar eene allernaukeurigIle oplettendheid, eene alleromzigtigfte betragting , eene naauwgezette waarneeming van onderlinge
liefdepligten. Al wie deze pligten fchend, of de minlie derzelven verwaarloost, is een valfaris en rneineedige.
Lydzaamheid en Geduld zyn fierlyke deugden voor een
Kristen. Omtrent zynen Maker deze deugden tot den uiterfien grond te oefenen ; in alle ongeiukkige omilandigheden ,
in alle drukkende wederwaardigheden zich met Geduld en
Ly dzaamheid te wapenen, is een pligt , welke door de Euaegelirche Lesfen geboden word , en Gode zeer aangenaam
— Dan daar is een Geduld , en Lydzaamheid , die
men tegen zynen Evcnmensch moet oefenen; dezen een zeer
ho_)gen trap te doen bereiken, is ook eene kristelyke deugd:
dog men :p oet, onder den naam van Geduld en Lydzaamheid,
tot Beene laagheden vervallen, want dan zouden deze deugden in ondeugden verkeeren, en den Mensch ont6eren. —
Het Geduld tog zou Lafheid genaamd moeten worden, wanneer men gevoelloos was omtrent zyne eer en goeden naam.
Al wie zuiks begeert te verdragen , geeft zich aan Mee
Lafhartigheid over.
'Er is geen drift geweldiger,, dan Minnedrifir; en wanneer
die tot uitipoorigheden overflaat , doet zy den Mensch de
Deze drift is in zig zelve
groat-fie dwaasheden hegaan.
, en derzelver regtinatige befliering is deugd ;
d wanneer zg omtrent verkeerde voorwerpen plaats grypt,
Nve, dt de Minnedrift de grootfte ondeugd. De onbetamelyke
Minnedrift is het verderfelykile kwaad op aarde. Maar nooit
is
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is die drift uitipooriger, dan wanneer zy in oude , in beclaagde Lieden valt ; dan flaat deze dwaasheid over tot onbefchoftheid, en brengt de i voorwerpen, waaromtrent de Minnedrift verkeeren moet , n de grootfte veragting. Zy mogen
de bemitinelykfte zyn, het baat niet; zy worden veragt ; en
naar mate dat dit het hart gevoeliger treft , moeten ook
ontroeringen, de aandoeningen, en de fmarten des te geweldiger wezen.
De wellevendheid, de berchaafdheid , is eene zekere kunst
om zich behagelyk te maken. Men fehikt zich naar de gewoone gebruikelykheden zonder flaafagtige onderwerping ;men
is gedienflig zonder kruipende nedrigheid; men doet al/es met
eene losfe bevalligheid, zonder gemaakt te zyn. Daarom
moet deze kunst eene hebbelykheid wezen; en ze moet niet
te ver gaan , of zy ontaart in ondeugd , en word gemaakrheld.
In de Schilderkunst plaatst men dikwils twee koleuren, van
den verflen affland , het allernaast aan elkanderen , met dat
oogmerk , op dat zy des te flerker op elkanderen zouden afIleeken. Zo legt men ook, in de voornaamileSchilderilukken,
de donkere fchaduwen ; op dat het licht zich des te klaarder
zoude vertoonen ; de voorwerpen des to beter vooruit komen,
en zich opdoen. - Aldus plaatst men ook de Deugd
doorgaans het naast aan de Ondeugd , op dat zy zich des to
fchooner en bevalliger zou vertoonen.
Iemand , die een ander de onaangenaarnfle waarheden altyd
in 't gezigt durft werpen, fchoon by een beminnaar der waarheid zy, is nogthans ver of van bevallig te wezen.
De verleidingen der Weereld zyn onbelehryfelyk veele, en niet
na te gaan. Hoe veele millioenen Menichen worden door
haar , en hare bedriegelyke goederen , niet verleid. Het is
als of eene heimelyke toverkragt de Met-lichen moist te verlokken. De allerkragrigiTe vermaningen hebben op de meeste
geen vat. De dagelykiche bevinding van misleiden en bedriegen , en dos van ongelukkige Menfehen, zyn even kragteloos.
8 Onvergeefelyke dwaasheid driftig to Hagen na 't gun ,
waar in geen beftendigheid is ; te grypen naar het geen ons
geduurig ontvlugt. Alles heeft zyn grand in het veronagrzamen der middelen , om de regre waarde der dingen verftandig te onderzoeken.
'Er is niets eerwaardiger , dan een Vader van het Vaderland te zyn ; eti integendeel niets lager noch lafhartiger,
dan hy,, die de belangens van zyn Vaderland niet ter harten
eeemt , of die mine eigen belangens voor die van het Vaderland flelt. Zy zy n gehate pesten ender het Volk ; affchuwelyke monfieis in de Maatichappy,, en de verdaernelykfie
voorwerpen van 's Hemels wiaak ; terwyl de eerstgencemeen
zich
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zich de liefde des Volks , en de onveranderlyke liefde van
God , waardig shaken.
Gelukkig Land, wiens Vorst de Geregtigheid lief heeft !
De meeste Menfchen verbeelden zich , dat de ware wellevendheid beflaat, in%elkanderen eenige complimenten te maken ; die enkel nietsbeduidende woorden zyn, waar aan het
hart geen, maar de rug en beenen alleen, deel hebben. Hoe
bedrevener een Mensch in deze kunst is, des te volmaakter
verflaat by , by het gerneen , zyn weere/d. Maar by, die
wel oordeelt , laat zich met deze iedelheid niet paijen ; en
beweert , dat zulke alleen kunnen gezegd worden wel te /even , die de wetten der wysheid , waar door het geluk van
him zelven , en dat van hunnen evenmcnsch , bedoeld word,
opvolgen.
Is zulk een, die de allerheiligfle verbintenisfen fchend , niet
de grootfle overtreeder der heilzaamfle wetten , en derhalven
niet de grootfle deugniet? Zyn 'er nu wel heiliger verbintenislen dan die tusfchen Man en Vrouw door een wettig
huwelyk zyn aangegaan? Immers . p een gevolglyk is by de
grootfle deugniet , de grootfle put, op g arde ; welke , met
verlating van zyne wettige wederhelft , met eerie andere
boeleert. Wee zulk een Man en zulk eerie Vrouw, die het
wettig huwelyksbed befmetten I - Maar hoe veel fehandelyker, hoe veel ondeugender is deze misdaad niet , wanneer zy van de befchermers, van de handhavers der wetren,
gepleegd word; wanneer deze opontlyk voorbeelden daar van
aan anderen geven ?
Schoon het bederf van zeden aan g een byzonder beroep
gehegt zy ; ziet men nochtans dit bederf het incest heerfchen
onder de krygslieden. Hier van daan is het zwaard , in
plaats van de zeden te beteren , het geen dat dezelven aim
bederft ; om dat, in tyd van oorlog, de krygslieden, van de
eerie naar de andere pleats trekkende, doorgaans overal bunne voetflappen een langen tyd agter laten.
Geen Lieden vinden doorgaans alom meer ingang, dan die
van den kryg ; en dat bet incest nog te verwonderen is,
het allereerst en voornamentlyk by de Vrouwen. Een bewys
dat de eerfle in de daad zo wreed met zyn , als ze fchynen , en de laatfte zo vreesagtig niet, als zy zich uiterlyk
vertoonen.
C. V. D. G.
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Mirtel trad landwaard uit, belust otn 't fchoon teaanfchouwen
Dat, in den zomerdag, de hand van Vrouw Natuur
Zo luisterryk verzaamt in beemden en Iandsdouwen.
Zyn oog zag 't ftreelends groen, beftraald van Zonnevuur:
't Gebloemte hield :net kracht zyn aandacht opgetogen,
Terwyl 't gevederd koor, dat tak en telg bewoont,
Zyn zinnen Meld geboeid, door kunstloos zangvermogen,
En hem door zagt gekweel , tot lagchend luistren troond':
Een ryzige Elie gaf mild zyn fchaduw hem ten besten,
Daar hy zich nederzet, nu 't ooge lustig weidt ,
Langs Vaderlandfchen grond , en vruehtbre landgewesten,
Waar Vryheids guile hand Naar zalig hell verfpreidt.
Wat kan men, (Cprak de knaap,) hier hartsgenoegen fmaken!
Maar wierd myn eenzaamheid door Galathe verzeld :
Dan zou die keurig fchoon veel grootfcher houding maken :
Dan blonk in fterker glans gehoomte en bloem en veld.
Natuur! uw luister treft door wondervol vermogen:
Maar Galathe ontbreekt me in 't landfchapfchildery:
Zo blyft, met ongeneugt', myn blyclfehap-zelv betogen,
En heimelyk verdriet myn beste vreugde op zy'.
't Verrukkendst heilgenot valt Cl/lake/Dos aan 't harte,
Dat, zonder weerhelft, derft zyn aarctfche zaligheid.
8 Min! ge ontlast de ziel van knellend leed en /*mane ,
Wanneer ge geur en fmaak in 't noeglyk harte fpreidt.
Dit veld vermaakt en ftreelt me , en 't wil myn leed verzagten,
Door hartverwyderd fchoon, in 't ftatig jaargety :
Maar Galathe beheerscht myn zinnen en gedachten,
Met al de aanminnigheen der huwlyksmaatIchappy.
Die edle vriendichapsband; dit fthaaklyk zout des levens
Vervult myn hopend hart, en al myta geesten tevens. —
Wat waart ge, 6 Paradys! op
werelds zesden dag,
Toen Adam eerst uw ichoon, nog, zonder Gad; , zag !
N. N.
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VERHANDELING OVER HET BESTAAN VAN EEN
OPPERWEZEN.

(Vervolg en Slot van bladz. 482..)
de vericheidene bewyzen voor het beflaan
O nder
Opperwezen, waarvan wy 'er reeds eenige bygebragt
van eeri

hebben, ftellen anderen zeer veel kragts in het bewys,
geleid, uit het Algenzeen gevoelen van alle volken. Med
vied tog, zeggen zy, by alle Volken, hoe woest ook , eeni=
ge voetilappen van Godsdienst; zelfs al baden zy den Dui.
vel aan , en al waren hunne begrippen nog zo wanitaltig,
en GodOnteerend, zy toonen echter dat 'er eenige denk,
beelden van een Opperwezen by hen moeten huisvesten
uit kragt van welken zy de eene of andere Godheid aan,
bidden.
Zommigen wederom hebben meer op met een bewys
getrokken uit het gebruik en de eindOorzaken alien Bingen.
Met dis bewys liep onder anderen GROTIUS zeer hoog, en
redeneerte deswegens ongemeen bondig; toonende, hoe itt
alle aardiche en hemelIche Lighamen, van de groottle cif
tot de kleinfte toe, de onzigtbare hand van eene
ge Wysheid uitfchittert.
En waarlyk , de bewyzen
welken men ontleent, uit de gefchapen wezens, derzelvet
eindoogmerken , de wonderbare Orde , de wyze fchikking
en de fchoone vertooning, welke de ganfche gefchapenheid
oplevert, in alles wat ons omringt of bejegent , zyn zeket
niet van de minstvermogende, om den mensch van het
beftaan eener Godheid te overtuigen.
Men mag
bier wel met CICERO zeggen. Wanneer wy al dat fchoone
al dien blister der gefchapenheid, alles wat wy befchouiven,
ontallyke zeen, die ons alle op te noemen onmogelyk zyn
Iranneer wy dit alles opmerken, kunnen wy dan nog twyfelen 4
of zy worden beflierd door de hand eener Alwyze Oorzaak ?
Dan in dat wyde Veld, waar in de Godheid aan alle kanten
befpeurd worde , mag ik my niet inlaten, dewyl ik my .dart
heel list te verre van myn bedoeld oogmerk zou verwyde,
to,„
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Alleenlyk that my bier nog te melden, dat
zommigen , in di t geval, wel byzonder itaroogen , op het
wonderbare zamenflel van 's menfchen Lighaam in 't algemeen, ja, om zo te fprcken , van iedcr Lid van 't zelve
in 't byzonder, als waar in zy met de dadelyklie klaarheid den Vinger van een Almagtig, \Vys en Oneindig God
On td el; ken.
By alle deze tot dus ver aangevoerde bewyzen , zal ik bier
nog cindelyk ten beiluite voegen, bet bewys genoinen tat
ren.

de Toevall gheid, (f Gebeurtykheid der Weereld ea de geno,,gzame Rede. Onze latere Filozofen , en vooral de groo-

te WOLF, houden dit voor bet vermogendfle van alien;
bewerende dat in het zelve alleen meet kragts zit, dan in
alle de overige te zamen genomen. Ten bewyze
dat 'er een God zy, betoogen zy , dat 'er een Wezen befia ,
't geen voll1rekt roodzaketyk is, van de We reld ondrfcheiden, en van welke deze Weereld , als van hare oorzaak,afhangt. Door 't woord God verftaan zy een Wezen, dat

zyn beftaan van zichzelven heeft; in 't welk de genoegzame reden van bet beftaan dezer befchouwelyke Weereld,
en van ooze zielen, is opgefloten. Dat is ; God is een
Wezen, dat door zich zelven beflaat, dat deze Weereld als eene vermogende oorzaak heeft voortgebragt, dewyl dat, het geen van zich zelven is, en eene genoegzame
reden in zich befluit, waarom iets anders beflaat, gezegd
word, de oorzaak van dat andere te zyn.
Dat 'er nu waarlyk dusdanig een Wezen befta, word op
de volgende wyze uit de gebeurlykheid der Weereld en de
genoegzame rede , 'betoogd.
Deze Weereld beflaat, zo als de bevinding en het
gemeen gevoelen onlochenbaar bewyst.
2. Deze Weereld, welke haar beftaan heeft, beflaat indiervoege , dat ze ook kon niet beftaan, en daarom is zy
gebeurelyk.
Naardemaal deze Weereld, van wegens hare gebeurlykeid,
h zo beflaat, dat ze ook kon niet beftaan, zo volgt
daar uit, dat 'er eene genoegzame reden zyn moet, waarom
ze eerder al, dan niet , beflaat; en waarom juist op deze,
en niet op eene andere wyze: want, gelyk ze ook kan niet
beftaan , zo kon ze ook op eene geheele andere wyze
zyn.
4. Die genoegzame reden, waarom deze Weereld eerder
al dan niet, en juist op deze en niet op eene andere wyze,
be-
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beflaat, is of in de Weereld zelve gelegen, of in. een ander Wezen , van de Weereld geheel verfchillende.
5. Indien de genoegzame reden hiervan in de Weereld
zelve gevonden worde , dan is de Weereld volftrekt noodzakelyk. -- Want een Wezen welk zo beflaat, 'dat
het de genoegzame reden , waarom het beftain zichzelven
heeft, zulk een Wezen beftaat volftrekt noodzakelyk.
Dan naardemaal de Weereld een gebeurlyk Wezen is , en
eene gebeurlyke beflaanlykheid, of Wezen, met volftrekt
noodkelyk
zyn kan, zo volgt onwederfprekelyk, dat
za
de genoegzame reden, waarom deze Weereld beftaat, niet
in de Weereld zelve "gelegen zy.
6. Is het dus allerbaarblyklykst, dat die genoegzame
den niet in de* Weereld zelve zy, dan moet ze gelegen zyn
in een Wezen, geheel van de Weereld verfchillende.
7. Dit Wezen, van de Weereld verfchillende, het geen
de genoegzame reden, waarom deze Weereld befta in
,
zich bezit, is of een gebeurlyk, of een volftrekt NooYizakelyk Wezen; want een derde heeft geen plaats.
8 dit Wezen een gebeurlyk of toevallig Wezen
ware, dan zou dit gebeurlyk Wezen, 't geen de genoegzame reden van het beftaan dezer Weereld in zich hevat , ook
zelve zulk een beftaan hebben, dat het insgelyks kon Diet
beftaan; en derhalven zou het, buiten zich weer eene ge.;
noegzame reden hebben moeten, waarom het beflaat.
9. Aldus to werk gaande, zou men door eene, groote
reeks van wezens, die de genoegzame reden van hull be.:
flaan in andere Wezens , buiten zich beftaande, hebben,
moeten opklimmen tot dat men ten laatflen n6chtans tot
'
den eenig Wezen kome
; het geen de genoe gzame reden
van zyn beftaan niet meer, buiten zich in anderen
b
, maar
dadelyk in zichzelven heeft.
co. Hiertoe toch moet men komen; want tot het oneindige kan men niet opklimmen, naar dien men als dan
noon tot de genoegzame reden van ons eigen beftaan zou
kunnen komen. Dat dan gefleld zynde, is de vraag nitgemaakt,waarom wy ons beftaan ontvangen hebben ?
Men kan dan by gevolge eindelyk veilig bellaiten,
tot een Wezen, dat volftrekt noodzakelyk beftaat; geheel van de Weereld verfchillende; het geen de genoegzame reden , waarom deze Weereld eerder al dan Diet en
joist op deze en niet op eene andere wyze befla, in zich
bevat.
Dit Wezen nu, het geen de genoegzame reden van
0 z
al
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al het gachapene in zich bevat, moet dan, daar het vol.
fIrekt Noodzakelyk beftaat, dierhalven de oorzaak van
alles , en dus een oneindig Wezen zyn.
\Vanneer men het gewigt dezer byzondere betoogingen,
afzonderlyk , wil nagaan , zal het weinig moeite kosten,
om te bemerken , van hoe veel gewigts dezelven zyn.
Elk van dezelven heeft hare byzondere kragt, Naar byzonder gewigt ; en ze verenigen zich met elkander tot een
volkomen bewys. Het is myn oogmerk geenzins die alien
te ontleden; het zy genoeg wine enkele tot een voorbeeld
te nemen.
Het negende voorftel, flrekkende om
te toonen , dat men niet tot in het oneindige kan opklimmen , maar,, na het doorlopen van vele gebeurlyke Wezens ,
ten laattle tog tot een uoodzaaklyk Wezet) moet komen,
kan tot de volgende fluitreden gebragt worden.
„ Indien men, in eene reek's van gebeurlyke oorzaken,
geduurig opklimt, zal men get Idig al weder tot eene
1,
.5, gebeurlyke oorzaak komen; zo dat de reeks van gebeur3/ tyke oorzaken , na ieder tusfchenruimte, veronderfleld
31 worde te blyven voortduuren..
Dewyl nu ieder
97 dezer oorzaken, of ieder gebeurlyk wezen , geen ge3/ noegzame reden van zyn beitaan in zichzelven heeft, zo
5/ kan 'er geene genoegzame reden van eenig beitaan der.
, : zeIve , in betrekking tot den voortgang tot in het oneindige , zyn. Derhalven kan een voortgang tot in het on„ eindige geen plaats hebben.”
Men kan dit ook, in navolging van voorname Wysge.
ren, dus betoogen.
„ Indien 'er in de reeks van oorzaken eene opklimming
3/ tot in het oneindige plaats had, dan werd 'er in die op,' klimming geen grondbeginzel gevonden. En in eene
,, reeks van oorzaken zonder grondbeginzel, alwaar geene
,/ duuring plaats heeft, aldaar heat ook geen einde plaats.
3/ Eene reeks nu, waar in noel' grondbeginzel , noch voort,7 gang, Hoch einde plaats heeft, is in waarheid geene VOlg1, reeks. Eene Volgreeks van oorzaken , alwaar de op,' klimming tot in het oneindige plaats moest hebben, is
,, des eene harzenfchimmige Volgreeks, en geenzins eene
„ die een wezenlvk beflaan heeft. -- En naardemaal
5/ zy dus aanloopt tegen het grondbeginzel van tegenzeg15 lykheid , en dus van mogelykheid , zo is het allerblyk,) baarst , dat eene Volgreeks van oorzaken tot in bet on,/ eindige onmogelyk zy."
Dan men heeft ook nog eerie kortere manier om het amzyn
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zyn van een volarekt noodzakelyk Wezen, van deze Weereld onderfcheiden , en ten eenemaal verfchillende ,'le betoogen. Dit gefchiLl op de volgende wyze. Het verb-and
„ van oorzaken,, waar door de Weereld joist deze Weereld
,, is, en geene andere, moet eene genoegzame reden heb,' ben, waarom het verband juist dit verband en Been an„ der zy. Deze genoegzame redea is , of in het ver„ band der oorzake zelve, en in de Voigreeks, of ze is
,5 buiten dezelve gelegen. Ze kan niet gelegen zyn , in
„ het verband of de Voigreeks van oorzaken ; dewyl dit
„ verband, of die VQlgreeks, dan volftrekt noodzakelyk zou
„ zyn. Deze genoegzame reden moet dan buiten did
„ Voigreeks zyn; en dus moet 'er een Wezen bellaan , dat
„ van deze Voigreeks van oorzaken onderfcheiden is, en
eene genoegzame reden in zich bevat, waarom 'er juist
„ zulk een verband van oorzaken en geen andere plaats
„ hebbe. Dit Wezen nu , van de Weereld verfchillende,
„ kan geen gebeurlyk Wezen zyn; anders behoorde het
„ ook tot het opgenoemd verband , en 't was dan niet on„ derfcheiden van de Weereld. ‘ 'Er moet des een noodza„ kelyk Wezen zyn; en dierhalven heeft 'er een noodzake„ lyk Wezen plants; dat niet kan ophouden to beflaan ;
99 van de Weereld onderfcheiden is ; en de genoegzame
reden van het beftaan dezer Weereld in zich bevat.”
Op dit alles betoogt men eindelyk , door de volgende
Sluitreden , dat 'er waarlyk zodanig een Wezen zy, als
wy God noemen. ' , Door 't woord God verflaan wy een
„ Wezen; dat zyn beftaan van zich zelven heeft ; in 't
„ Welk de genoegzame reden van bet beftaan dezer befchou„ welyke Weereld, en van onze Zielen , is opgeflooten.
„ Maar 'er is getoond dat 'er zodanig een Wezen nood„ zaaklyk beftaat. Bygevolg God is waarlyk aanwezig.”
Ziet daar eenige der voornaamile bewvzen , waardoor
deze gewigtige Waarheid, dat 'er een God zy, zoo Maar
en duidelyk betoogd word dat geen mensch van gezonde
harsfenen 'er een oogenblik aan kunne twyfelen. Nochtans
ontbreekt het niet aan lieden , gelyk het daaraan ncsoit
ontbroken heeft, welken eveneens leven, als of 'er geen
God ware, die alle hunne gangen ziet, en zelfs het geheimfle hunner overleggingen weet.
Hoe onverantwoordelyk is zulk een beftaan t De kragt dezer Waarbeid
moot tog iedereen gevoelen , die dezelve met eenigeu ernst
indenkt. Alles wat wy zien, alles wat ons bejegent dat
alles kondigt ons eerie alvermogende Godheid nail , die
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het beftier over alle dingen voert; die van zyne redenmagtige Schepzelen eer, dienst, en gehoorzaamheid afvordert;
die ons door duizend en duizend-weIdaden aan zich verpligt; en ons verzekert, dat in zynen dienst het grootfte
Loon, eene eeuwige Gelukzaligheid, Iigt opgefloten. Laat
het dan, boven al„• ooze eerfte ooze voornaamfte bezigheid zyn , met afzien van al het vergankelyke dezer Weereld. Hem, die in het hooge woont, te dienen met dankbaarheid ; te vrezen met liefde; en te gehoorzamen met
ontzag; op dat wy , by ons verfcheiden uit dit leven,
vertrouwen mogen, dat Hy ons in Heerlykheid tot zich
zal nemen !
C. V. D. G.

BERICHT VAN BEN ANEURISMA SPURIUM , OF VALSCHE
SLAG-ADERBR k:IJK ; GEVOLGD NA EENE ADERLATING,
DOOR DE oMZWAGTELING VAN DEN ARM , HAND ,
EN VINGEREN , EN VERDERE GEPASTE MIDDELEN
GENEZEN.

Door
G. TEN H AA F F.

5 Juny,. 1783, ]swam de Heer
wegens
D"
een1 gebrek aan zynen rechter arm my raadplegen ;
het welts, volgens zyn zeggen, was veroorzaakt door een
N. N.,

kwalyk geflaagde Aderlating ; zynde de Slag-ader, by of
onder de Lever-ader gelegen, ongelukkiglyk gekwetst geworden. De kundige Heelmeester,:die dit ongeluk kende ,
had op eene prysbare wyze, bet bloed tot flaauw wordens
laten intlopen; een gewoon verband,doch wat ftyver,, aangelegd, en vervolgens een paar uuren by den Lyder vertoefd, om zeker van de bloedflorting te zyn.
Maar
de Lyder kon, wegens de gefpannenheid en zwelling des
arms, dit and erzints welaangelegd verband niet verdragen
waarom by bet zelve een weinig moest losmaken ; dan
zulks was van gevolg dat 'er eene nieuwe bloedvliet door
veroorzaakt wierd, en men dus verpligt was een tnder-flyf
verband aan re leggen, waar door de bloeding wel was te
rug gehouden ; doch met ,gevolg , dat het zelve zich in
eene aanmerkelvke hoeveelheid, in den Vetrok, en tusfchen
de Spieren, door den gamfchen Arm verfpreidde ; wyders,
dat
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dat zich otntrent , of op, de gekwetfte-Slag-aeler, een aaumerkelyk gezvvel vormcie, met pyn, fpanning , enz. veraezeld.
De Heelmeester, de onheilen bier van voorziende, drong
met reden fierk aan , den gantfehen Arm; van . de toppen der Vingeren tot den Schouder; to omzwagtelen; dan
de Lyder geen denkbeeld van de nOodzakelykheid dezer
omzwagteling hebbende , vreesde dat bier door de vochten,
die de zwelling. veroorzaakten , mitsgaders bet uitgeflorte
uit den Arm naar bet Hart zouden gedreven worden, en hem een haastige dood aanbrengen; hierotn wade
by den Arm op die wyze niet, gezwagteld hebben.
Indien de Heelmeester bet geval niet bad ,bewitupeld, maar
rechtftteeks bet zelve hoot gelegd, en uit dat beginzel de
hooge noodzaaklykheid , om bet ganfche beledigde deel,
zo fpoedig moog lyk; te oMwinden , had aangedrongen;
dan zou den Lyder, zo als by betuigcle , zieb tegen een
'clus aan te leggen verhand niet verzet hebben. --Dan de Lyder in een denkbeeld zynde, dat zyn Arm niet
genezen konde worden dan fangs den weg van veTzwering,
verzogt aan den Heelmeester Om eene verzagtende pap,
waarvan zyn Familie zelve een voorfchrift hadde, en in
vele gevallen met vrucht gebruikt was, aan te wenden;
maar de Heelmeester weigerde dit, en nam affcbeid.
Door het aanwenden van deze pap is geene verettering
gevolgd; maar de toevallen ,, op de gekwetfle Slag-ader,,
als pyn , zwelling ,*ongevoeligheid, enz. zyn 'er door verEindelyk als radeloos zynde, zoude men
meerderd.
byna op den raad van andere Heelkundigen tot bet befluit
gekomen zyn, om den Arm, naby den Scimuder, of
Dan een voornaam Geneesheer tusfc'hen
te zetten.
beide gekomen zynde, raadde den Lyder aan ,om my te confulteeren.
Dit alles van den Lyder vertlaan hebbende , vifiteerde
ik den Ara, en . vond dezelve, van de toppen der Vingeren , tot nail den Schouder, aanmerkelyk gezwollen ,
op vele plaatzen wankleurig, rood-paarsachtig, en op anDe pots was op de 'gewone
dere bleekzugtig,enz.
plaats niet te. voelen;• ter plaatze der hvetzing, en in der.zelver omtrek, voelde ik een aanmerkelyk groot gezwel;
nit de nog opene wonde, die nu i n een zweer veranderd
was, vloeide, by aanhoudenbeid, een menigte dun bloedig vogt ; wyders was de Arm genoegzaam koud.
1k voorfpelde, wanneer 'er niet fpoedig eene Refolut.e
00 4
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in den zelven to weeg konde gebragt worden, 'er groote
vrees voor veraikking ware ; vervolgens raadde ik , dat de
Lyder 'zich eenige dagen, of wel. weken, zeer ftil moest
houden, op eon rustbank liggen , den Arm niet meer voor
bet lyf in een draagband houden, maar op een kusfen naast
zich eene gemaklyke Egging geven. Hy verklaarde,
zich naar inyir raid allazints to zullen gedragen.
Op de volgende wyze leidde ik het eerae verband: op de
zweer een Platte wiek, in den Bulf. Peruv. bevogtigd , die
ik door een warme fpatel deed indringen; over het gezwel
Aneurisma Sp yiurn , dat , wegens zyne gefpannenheid,
pynlyk en ontftoken was „een vet gel i'mearde plaaster van
iie clefenfiv. Wyders omzwagtelde ik alle de Vingeren en den Dunn, mitsgaders den ganfchen Arm tot aan den
Sehouder, na dat alvorens de ,zwagtels in een beproefd refolverend middel, uit de Ball. Opotelt. Spire matrical. vini
Camphor. ant paralit. jai amnion. enz. naar vereisch met
water veriengt , waren doorvogtigd (*). Na het
aanleggen van dit verband, dat ik drie dagen liet zitten,
doch het zelve van tyd tot tyd deed bevogtigen, werd de
Lyder eenigermate meer leven en beweging in den Arm
gewaar: ja hy befpeurde nu en dan een gevoel in den zel,
von, even als of hy van het kusfen, waarop by geplaatst
was , in de hoogte fprong , latende dit gevoel eerie tinte-,
ling over. Deze byzondere beweging en gevoel befehouwde ik als eene poging der natuur,, die my op eon
vernieuwden invloed en dooraraling deed hopes.
Na het afnemen van dit verband vond ik den Arm een
weinig dunner, ook was hy in het aanraken enigermate
gevoeliger, en minder koud; maar de pots was niet te voelen ; het gezwel was weinig in groote verminderd; dan de
flo g , die nit de zweer ontlastte , was minder bloedig en moor
etteragtig; doch, vermits dezelve agter het uitipanzel der
tweebuikige Arnifpier als een zak verholen zat , hebbende
eene nauwe uitgang naar buiten , zo achtte ik het nodig
om dezelve te openen, ten einde om tot den grond van
het gebrek te komen. 1k verzogt, om met den Hee,
re H. VINK , zeer beroemd M. Dr. en Profesfor der Out,
teed- en Heelkunde , enz. over des Lyders toeitand te.
confulteren : welgemelde Heer was van het zelfde oordeel„
Op
(*) Door den geleerden en zeer beroemden D. VAN GESSCHER
wind men doze omzwagteling nauwkeurig in Plaat afgebe,-414,
feel, P1, 16. Fig. a,

VAN ERN VALSCHE SLAC-ADERDREUK.

533

Op eene zeer omzigtige wyze heb ik , op een wegwyzer, den zak op- en neerwaards geopend , en dus vale
eene diepe holle zweer eene langachtige blonde gemaakt ,
die , op de gewone wyze, door Digestiva Balfamica ,
droog plukzel , en, een fluitend verband, met een ingetrokken hdteken, is genezen.
Door het aanleggen .van het voorgemelde fluitend verband
en 'loving, zyn de toevallen , als zwelling wankleurigheid , enz. trapswyze verminderd , het gevoel en beweging langzaam vermeerderd ; de pols deed zich eerst als
krujpende , vervolgens met . geringe , en, eindelyk , met
volkomene flagen vbelen ; m Cen wooed, de Lyder is,
binuen den tyd van een maand, volkomen genezen.
OPMERKING.
Dit geval levert een nieuw bewys van de uitmuntende
nitwerking , oni , in gevallen van gekwetfte Slag-aderen,
mitsgaders de daar op gevolgde gezwellen , Aneurismata,
het ganfche deel , waar in de belediging plaats heeft , te
omwinden; even zo als door den beroemden GUATTANI, den
ervarenen THEDEN ; maar vooral door den alom vermaarden
VAN DER HAAR is aangetoond , en met aanmerkelyke
Voorbeelden geflerkt. Deze genezingswyze is in
veele opzichten verre boven alle andere aan te pryzen , en
Lan door den minstkundigften gedaan worden ; dezeive is
aan gene toevallen onderhevig.
Integendeel, de
0 feratie op de /nearisma, de toe- of afbinding der vaten , vereiseht uitmuntende kundigheid en eene aeoefende hand , ja. is, onder de handen der allerervarendle , van
dodelyke toevallen agtervolgd geworden.
Met we-,
le voorbeelden zou dit gezegde ktinnen geflerkt worden.

NATUURLYKE HISTORIE VAN DE HUIS- 0,F SCHOORSTEENZWALUW.

(Volgens den Heer DE MONTBE1LLARD Medefehryver van
den Heer DE BUFFON.)
Hids- of Schoorfleen-Zwaluw beet in 't Grieksch
in 't Latyn Hirundo Domeflica, in 't Hoogduitsch Haus-fcbwalbe , in 't Fransch Hirondelle DornefliVie, in 't Engelsch the Crinmon or Ho* (wallow, in 't
Deensch
0o
De
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Deensch Forflu fvale, in 't Noorweegsch Lade fvale , in
't Zwitzersch Haus-fchwaInz.
In de daad, deeze Zwaluw is; door Inflin6t, Huislyk ,
zy- zoekt het gezelfchap der Menfchen uit verkiezing , en
geeft 'er, ondanks de ongelegenheden daar uit herkomllig,
de voorkeus aan boven alien ander gezelfchap. Zy nestelt
in onze Schoorfteenen, en tot in 't binnenite gedeelte onzer huizen, .bovenal der zodanigen ; in welke weinig be,
weeping of geraas is: de woeling behoort niet tot de gezelligheid. Wanneer deli-Wizen wel geflooten , en de SchoorIteenen van boven digt zyn, gelyk te Mantua en in bergagtige ftreeken , uit hoofde van de veelvuldige fneeuw en
ftortregens, verandert zy haare woonflede , zonder van nei,
ging te veranderen; zy neemt haar toevlugt onder tie nitIlekende daken , en nestelt daar; nooit vervaardigt zy een nest
verre van de wooning der Menfchen. Wanneer een verdoold Reiziger in de lugt eenige deezer Vogelen ziet, mag
by ze aanmerken als heilfpellende Vogelen , die hem ongetwyfeld eene naby zynde wooning aanduiden: wy zullen
vervolgens zien , dat dit het geval niet is van de BoerenZwaluw.
De Huis-Zwaluw vertoont zich, van alle Zwaluwen, de
eerfle in onze Lugtftreeken : en doorgaans, kort na den
Voorjaars Evenagts tyd: zy verfchynt vroeger in de Zuidelyker dan in de Noordlyker Landfchappen dan hoe zagt
het weer zy in de Maand February of het begin van
Maart; hoe koud het zy in 't einde van Maart en 't begin
van April, zy laaten zich, in elk Landfchap , ten gewoonen
tvde zien (*), en vliegen menigmaal door een zWaare
fneeuwjagt been. In den jaare 1740 , leeden zy zeer veel.
Zy verzamelden. zich iin vry grooten getale, by eene
re , die langs een fteenen wal, toen den Heer HE BERT (t)
toebehoorende, been ftroomde , en waar zy, de een by de
dood nedervielen; het water was met doode Zwaluwen,
(*)Pr.vvrus tekent op Liv. XVIII. ch. 26. aan, dat CESAR fpreekt
van Zwaluwen op den 8 der Calenden van Maart gezien ;
doch dit is een enkel geval , en mogelyk waren het OeverZwaiuwen.
(t) Deeze keurige Waarneemer heeft my , ten opzigte van
(lit geflacht der Vogelen , veele welgegronde opmerkingen medezedeeld , die ter bevestiging dienden van 't geen ik reeds
gezien hadt , en veel nieuws leerden.
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wen als bedekt (*). - Zy kwamen. niet om, door- de

ftrenge koude, alles wees uit, dat gebrek aan -voedzel
den dood veroorzaakte: de opgevatte wa/uwen.waren-zeer
mager, en de nog leeyende hidden zich aan den mum
vast, en namen de laatfie toevlugt tot de. uitgedroogde
viiegies in de nude Spinnewebben.
Het fchynt dat de Mensch een Vogel, die hem de wederkonist van bet fchoone Jaargetyde aankondigt, en hem anderzins weezenlyke dientien doet , .wel moest behandelen,
of ten ininfien veiligheid verleenen; dit heeft ook.plaats by
vecien , die de Zwadirwen, zointyds tot byge/o p vigteid toe,
befchermen (t); limb men vindt maar te menigvuldig,
die zich bet onmenfchelyk vermaak verfchaffen om ZwaiuWen te fchieten : zonder eenig ander oogmerk,,dan Om 1 un7
ne bekwaamheid te oefenen, of te voimaakep op qen doel,
't well; zeer beweeglyk, zeer onvast , en , .bygevolge ,
zeer moeilyk te freffen is: vreemd, in de daad , dat.deeze
onfchuldige Vogeltjes, door 't fchieten, eer fchynen aangelokt dan afgefchrikt , te worden.; en met- kunnen befluiten,
zich van den MenScb te verwyderen , , dan zelfs, wanneer
by bun een zo wreeden en belachlyken gorlog aandoet:
die oorlog is meer dan belachlyk; wan; dezelve loopt aan
tegen bet belang des aanvangers: dewyl de Zwaluwen Otis
verlosfen van den geesfel der Vliegen , en eerie menigte . InfeEto , die op onze Groenten en Koorn aazen; welke zich
in een hind vermenigvuldigen , en onze fchaden vergrooten
in dezeifde evenredigheid , als bet getal der Zwaluwen en
andere Infeden eetende Vogelen vermindert (§).
De
CI In het jaar 1767, vondt men ze leevenloos /eggen aan
de oevers der . poelen en rivieren van Lotharingen , volgens
de aantekening van den Heer LOTTINGaR. Dceze gevallen
maaken zeer twyfelagtig het voorgevoel van 't weer , door
veelen aan de Zwaluwen. toegercbreeven, Colleftion . Acadcmic:ttc,
pantie Etrangere. Toni. XI. Acad. de Stokholm. p. sr. DC
laattle byzonderheid verdient ooze opmerking, al ware het alleen om het vailehe denkbeeld tegen te gaan der zodanigen ,
die Kier zouden meenen Zwaluwen aan te trefFen, door koude
verftyfd, en die, uit de diepte des waters, de voorjaarswarmte verwagtten om te herleeven.
(1) Men heeft beweerd , dat deeze Zwaluwen ender de 1wzondere befeherming flonden der Huisgoden; dat mishandeld zynde , de Uijers der Koeijen pikten, en de melk deeden verliezen: 't waren dwaalingen; maar nutte dwaalingcn.
(§-) Zie het your:al de Par.. 1777. [Iledend. IJaderl. Lcttcr-
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ondervinding van FRISCH, en eenige anderen, hevestigt, dat dezelfde Zwaluwen deze Ifde plaatzen wederkomen (*): zy verfchynen daar om te broeden, en gaan terfond aan 't Werk: ceder jaar vervaardigen zy een nieuw
Nest, en voegen het boven dat van 't voorgaande jaar, zo
deplaats het toelaat. Ik heb ze in de pyp eens Sclioorfteens, op die wyze , by verdiepingen gebouwd gevonden ,
en telde 'er viefboven elkander, alle vier gelykerhand van
aarde met flrooi en hair gebouwd; zy waren van tweeErlei
grootte en tweeerlei gedaante; de grootfte vertoonden'een
en een halven hollen Cylinder (f) , van boven oken, en
omtrent een voet hoog: zy befloeged . het midden van de
wanden des fchoorfteens; de kleinfle waren in de hoeken ,
en vormden flegts het vierde gedeelte eens Cylinders, of
zelfs van, een omgekeerden kegel: het eerfle Nest , het benedenfte , was van onderen gewerkt als het geheele overige
gedeelte; doch de hoogere verdiepingen waren van de laagere
alleen afgefcheiden , door eene bedding van flroo, drooge
kruiden en pluimen: voor 't overige heb ik,onder de kleind
Nesten der hoeken , 'er alleen twee gevonden , die drie
verdiepingen hadden , ik geloof dat het Nesten van Jongen
waren, niet zo wel gemaakt als de groote.
In deeze foort, gelyk in de meeste andere, that het
Mannetje den zingenden toon der liefde , •doch het Wyge
is niet geheel ftom: de gewoone wildzang van 't zelve
fchynt als dan eene meerdere rasheid aan te :Icemen: het
is op verre na niet ongevoelig; want niet alleen ontvangt
het de minnekoozeryen van het Mannetje gaarne : rnaar
minnekoost volvuurig weder , en zet het dikwyls aan door
zyne tokkelingen.
Tweemaal 's jaars broeden deeze
teroef. VII. D. 2de St. bl. 547.1 't Is waar , zy verflinden
zomtyds nutte Inreaen, by voorbeeld, Byen doch men kart
alrros znrge draagen dat zy haare Nesten niet digt by de
Kor , en plaatzen.
(°) Op een Kasteel , t,iet verre van d'Epinal in Lotharingen ,
rnaakte men voor eenige jaaren een koperdraad vast aan den.
pont van een deezer Zwaluwen , by bragt het in 't volgende
jaar weder. HEEOKENS voegt een ander geval , van dezelfde
natuur,, aan , in zyn Dichtfluk , getyteld: flirundo.
(t) FRISCH zegt, dat deeze Vogel die cirkeironde, of liever
lialfcirkelronde, gedaante geeft, door zyn poot tot het mirldel
flint te
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ze Zwaluwen, de eerfte keen vyf, de tweede drie eitjes:
deezen zyn wit volgens WILLUGHBY; volgens KLEIN en
ALDROVANDUS gevlakte; tile ik gezien heb waren wit.
Terwyl het Wyfje loroedr, brengt het Mannetje den
nagt door op den kant van het Nest, het flaapt weinig;
want met het eerfle aanbreeken van den; dageraad hoort
men 't reeds geluid flaan, en het vliegt bykans tot laat
in den avond. Wanneer de Jongen uitgekomen zyn, brengen de Vader en Moeder onophoudelyk eeten aan , en
draagen groote zorge voor de reinheid van het Nest , tot
dat de Jongen, grooter geworden, zich weeten te fchikken
op eene wyze, die,de Ouden deeze moeite ontneemt. —
'tAllerkeurigst , om te aanfchouwen , is de wyze, waar op
de tOuden aan de Jongen de eerfte lesfet in 't vliegen geeyen, hut met de flem daar toe opwekken , een weinig van
\Terre eenige fpys toehouden , zich allengskens verwyderen,naarmaate zy naderen om te ontvangen, hun zagtkens,
en niet zonder eenige ongerustherd , buiren 't nest lokken,
voor hun en met hun in de lugt fpeelen , als 't ware om hun
altoos daadlyke hulpe te kunnen bieden; al dit bedryf vergezellende met een zo veel beduidend gezang, dat men
fchier zou gelooven , dat zy 'er de mooning van bcgreepen. Indien wy bier byvoegen, 't geen BOELHAAVE van
een deezer Vogelen zegt, die uitgevloogen om voorraad te
verzamelen, by het wederkeeren, het huis , waar in zyn
nest was, in brand vindende, dwars door de vlammen
been vloog, om voedzel en huip aan de Jongen toe te brengen, zullen wy kunnen oordeelen met hoe veel hartlykheids de Zwaluwen haar Kroost beminnen.
Men heeft voorgewend, dat, wanneer de oogen der Jongen befchadigd , of zelfs uitgetrokken waren , zy dezelve
geneezen of het gezigt wedergaven, door een zeker kruid ,
Chelidoine of Zwaluwen-Kruid geheeten (*), doch de Proofneemingen van REDI en DE LA HIRE leeren ons, dat hier
toe geen Kruid noodig is : doch dat de oogen van een Jongen Vogel, als zy, ik zal Diet zeggen uitgetrokken , Haar alleen verzeerd en verduisterd zyn , zich zeer fchielyk en zonder eenig hulpmiddel herftellen (f),
ARISTOTELES wilt
dit
n
—TOSCORIDES
(*) Pt:virus , Hist. Net. Lib. YYV rCap.
Lib. II. Cap. 211. Er,Larles bepaak het tot de Witte Zwaluwen. Lib. XVII. Cap. 20.
(t) REnt heeft de Proeve op Land- en Water-Vogelen
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(lit reeds en heeft het befchrecven , CELSUS heeft het herheald (*), de Proefneemingen van REDI en DE EA en
eenige anderen , zyn onwederlegbaar, en nogthans volduurt
de dwaaling.
Behalven de ftembuigin cr en, waar van reeds gefprooken
b
is hebben de Huis - Zwaluwen
nog een geroep van Verzameling, een geroep van Vermaak, een geroep van Schrik,
een geroep van Bbosheid , een geroep, waarmede de Moeder het Gebroedzel waarlchuwt .vocor dreigende gevaaren ,
en flaan zy verfcheide andere geluiden, uit alle deeze zameng-efield: en, dit duidt eene groote beweeglykheid aan
in haar inwendig zintuig.
Ik heb boven aangemerkt , dat deeze Vogels van vliegende Infe6ten leeven, welke zy vliegende ophappen:maar dewyl deeze Infe6ten hooger of laager vliegen naar dat het
kouder of warmer is , gebeurt het ook, dat zy,door de koude of den regen na beneden gedreeven , Been gebruik van
de vlerken kunnen maaken; als dan fcheeren onze Zwalu_
wen by den grond langs , en zoeken de Infeeten op de toppen der Planten, op het kruid in de Velden, en tot op de
fcraaten der {tad: zy vliegen ook kort over 't water heen,
zich 'er zomtyds ten halven lyve indompelende, om WaterInfecien to bekomen ; in tyden van groote fchaarsheid, betwisten zy den Spinnekoppen hun prooi , en moeten deezen
't zelve zomtyds met hun leeven bekoopen. In alien gevalle, 't is de weg des Wilds, die den weg des Jaagers bepaalt. Men vindt in de maag- de overblyfzels van Vliegen,
Krekels,Torren, Kapellen, en zelfs kleine Steentjes ( ;), 't
welk ten bewyze itrekt, dat zy niet altoos de Infeden in
de vlu g t vangen; maar zomtyds zittende grypen.
In de daad, fchoon de Hais - zwaluiven het groofte gedeelte buns leevens in de lugt gaan zy dikwyls op de
daken, de fchoorIteenen, de yzers, ja ook op de boomen
en

Women. Voyage Colleftion Academe. Partie etrangere. Toni. IV.
p. 544. Tom. III. de la partie Francoife. p. 75.
(*) ARIST. Hist. Animal. Lib. II. Cap. 17. Lib. VT, Cap.
De Generatione. Lib. IV. Cap. 6. CELSUS. Lib. VI. De re
Medici.
(t) BELOW, WILLUGHBY. Men heeft zeer veele ongerymdbedela verteld van deeze Zwaluwen Steentjes en derzelver kragten, gelyk van andere Vogelfieenen; deeze fchynen de geliefEdelgefteenten der Kwakzalvery en des Bygcloofs.
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en den grond zitten. In onze lugtfireeke brengen zy dikwyls de nagten , op 't eincie.van den Zomer,, over, zittende
op de takken van Waterwilligen ann den kant der Rivieren;
als dan is het dat zy in grooten getale gevangen en in zomruige Landen gaeten worden (*). Zy verkiezen de laagfle
t akken, en die 't meest befchut zyn tegen den wind (j-):
men heat opgemerkt dat de takken, door haar verkoozen
om den nagt op te flyten, verdorren en fterven.
't Is ook op een boom, maar op een zeer grooten boom,
dat zy gewoon zyn te vergaderen tot het vertrek: deeze
vergaderingen zyn van drie of vier honderd: want de Buiszwalulven zyn , op verre na , zo talryk niet als de Boerenzwalloven. Ly vertrekken uit dit Land met het begin van
06toher,, en doorgaans by nagt, als ware bet om haar optocht voor 't oeg van 't Roofgevogelte te dekken , welk
niet in gebreke blyft haar op den weg afbreuk te doen. De
Heer FRISCH heeft ze zomtyds , op vollen dag, zien vertrek_
ken, en de Heer HEBERT zag meermaalen , ten tyde des vertreks , hoopen van veertig of vyftig hoog in de lugs opvliegen ; by merkte, dat als dan de vlugt der Huis-zivah:lven
niet alleen hooger dan gewoonlyk , maar ook veel eenpaaTiger en beftendiger, was. Zy zetten Kaaren koers ra 't
Zuiden, en bedienen zich, zo veel mogelyk, van een gunftigen wind; als zy geen onheil op reis ontmoeten , komen zy , in de eerfle acht dagen van 06tober , in Africa:
indien by den overtocht een Zuid-oosten wind bun te
rugge dryft , rusten zy, even als andere Trekvogels, op
de Eilanden, order den weg. De Heer ADANSON heeft
ze, den zesden van Odober ,'s avonds ten half zeven uuren, zien komen op de Kusten van Senegal, en volkomen
herkend voor onze gewoone Zwaluwen: underhand is by
verzekerd , dat men ze, in deeze Landen niet ziet dan, in
den Herfst en den Winter: hv onderrigt ons, dat ze alle
nagten alleen, of • twee am twee, in zurd PPM den oever
der Zee gaan flaapen(s), en zounyds, in grooten getale , zitten(*) Te Valence, in Spanje , en te Lignitz, in Silefie, enz.
en SCHWENKFELD.
(t) Eene aanmerking van den Fleet HEBERT de Heer LCT-

WILLUGHBY

verzekert my , dat de Huis-zwaluwen zich zontyds
ook in het Hakhout onthouden.
(§) Deeze gewoonte , cm in 't zanci te flaapen, is geheel

TINGER

ftrydig met het geen wy zien van de Zwaluwen in onze Lugtfiree-
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tende op fpanten van daken ; eindelyk voegt by 'er eene gee
wigtige waarneeming by, bier in beflaande, dat deeze Vo,
g els te Senegal niet nestelen (*). Fluscu heeft ook opaemerkt , dat zy nooit, in den Voortyd, Jongen van dat
par met zich brengen. Hier uit molten wy afleiden , dat
de Noordlyke Gewesten bet waare Vaderland dier Voge.,
len zyn: want het Vaderland 'van eenige foort is het
Land, waar gepaard en het geflacht voortgezet wordt.
Schoon over 't algemeen , de Hais-zwalawen Trekvogels
zyn, zelfs in Griekentan,1 en Afie kan men zich ligt very
beelden dat 'er eenigen den winter overblyven, bovenal in
gemaatigde Lugtflreeken , waar zy heedsInfel(len aantreffen ; by voorbeeld op de ilche t i arvien , en . op de
Kust van Genes , waar zy den nags doorbrengen op de Oranj eboomen , en 'er veel fchade aan doen. Van den anderen
kant zegt men dat ze zelden op het Eiland Maltha zich
vertoonen.
Men heeft zich zomtyds van deeze Vogelen bediend, en
men zou bet nog kunnen doen met denzelfden uitflag, om
zeer vaardig nieuwe tydingen elders been te brengen (t).
Men moet alleen eene broedende Zwaluw hebben , genoa
men van de plaats, werwaards men de tyding wil zenden ,
en haar los te laaten met een touwtje aan den Poot , waar
in een zeker aantal knopjes zyn, geverfd met zulk eene
kleur als men afgefprooken heeft; deeze goede Moeder zal
terabnd vliegen na de plaats waar haar broedzel zich onthoudt, en met eene ongelooflyke fnelheid , de toebetrouwde
tyding overbrengen.
De tluis-zwaluw heeft de Keel, 112t Voorhoofd en twee
Winkbrauwen van eene Auroor- of geelverwige kleur : al
het overige van het Benedenlyf is wit, met een mengzel
van dat zelfde geel; al het overige van het bovenfle gedeel-,
te des Kops en des Lichaams van een fchitterend blame
kleur, de eenige kleur, die zich vertoont, door dien de
tree.
ftreeke : cut moet afhangen van eene bvzondere
beid , die de Waarneemer zal ontglipt zyn : want deeze levende Werktuigen , gelyk zotnmige de Diercn noemen, zyn
vecl bckwaamer dan men denkt, om hunne verrigtingen, naar
eisch der verichillende omflandigheden, te veranderen.
( c) Men getuigt ook dat Beene (Dort van Zwaluw op Maltby
nestelt.
( Zic PLINIUS. Nat. Hist. Lib. X. Car, 24,
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veeren z o wel gefchikt zyn , daar zy aschverwig aan 't

e ronciftult en in 't midden wit zyn: de Vleagelpennen
ben, naar de onderfcheide vallingen . van het licht , nu eens
veelderder dan die des
een bruinagtig zwarte
Bovenlyfs, dan een bruinagtig groene • de Staartpennen zyn
zwart, met een groenen weerfchyn; de vyf Zycipennen zyn
flan einde getekend met een wine vlek; de Belt is zwart
van buiten , en geel van bitmen; het verhethelZel en. de
hoeken van den Bek zyn ook geel: de Pooten zwart. By
de Mannetjes is de geelverwige kleur aan . den Keel veel
flerker; en het wit, aan 't Benedenlyf, heeft iets koOd
verwigs.
School] de Huis-zwaltoS,en op. 't oog grooter fehynett dan
de Bceren-zwaluwen, weegen zy minder. Men heeft my
als Verfcheidenheden eenige Zwaluwen toegezonden ; die
veel zwakker van kleur waren, en den Staart min gevorkt
hadden: dan deeze Verfc4eidenlieden heeft men, Haar allen .fchyn, •,voor Verfebeidenheden to houden alleen aati
den ouderdom toe te fchryven :. want de Staart heeft zyne
echte gedaante en de 1-iluimadie de eigenlyke kleur niet,
Onder het getal der toevalli
eer zy volwasfen zyn.
IZoor eerst , de Witte Zvage Verfeheidenheden ,tel•ik
luwen , 'er zyn bykans geene Landen in i■ urOpti waariti
men ze niet gezien heeft , van den . Archipel of tot
Praisfen toe (v). ALDROVANDUS wyst een middel aan
om zo veele Witte . Zwaltnren te krygen als men wil heli;;
ben, daartoe is, volgens zyne -opgaVe , niets anders nociL
dig dan de eitjes met olyfolie te beflryken : ARISTOTELES
fchryft deeze witheid toe aan eene 'zwaltheid ,van
nisfe, aan gebrek van voedzel, en , aan de . werking der'
koude. Men heeft my eene- Huisz.walloy gehragr, diehci,.
y en de oogen, en onder de keel, eenige roode vlekken
hadt, en bruine trekken am den Hats en Borst , en den
Staart veel korter dan gewoordvk : het kan zyn, clat.de
tvitheid alleen !torten duurde , en na den rvityd zicli
Diet weder vertoonde want, hdewel men Vry dikwyls hi
de Broedzels Witte Huis-zwaluwen vindt, is het zeldzaani
dat men ze het volgende jaar ziet onder die uit de Win;ter(*) Op Samos , vela-ens de °oder]; in Ital:e , in FrankiTk;
in Holland en Duitschlanel , volgens de Fledendaagfehen.
de Vo7elberehryvers , en la ColleEticn .Acadenirue. , partic Etran.L
kere. Toni. III. p. 240. Eph2moridos d' Allemagf.ze. Dee.: I;
4 & 5. °Very. 14
REEL;
NO, I:2;
PO
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terplaats wederkeeren. Voor 't overige treft men 'er aan ,
die flegts voor een gedeelte wit zyn, zodanig was die
van welke ALDROVANDUS gewaagt , zy hadt .den Stuit van
deeze kleur , en kon met de Boerenzwaluw om den naafi.'
van Witgaie dingen. - Dos is by my ook cone toevallige verfcheidenheid, de _Roods- of I osfe-Zwaluw, by
welke de Auroor- of Geelverwigc kleur van de Keel en de
Winkbrauwen, zich bykans over de geheele Pluimadie nitftrekt, doch allengskens verzwakkende, en Ilabelle kleur
wordende..
De Huiszwaluw is verfpreid door geheel het Dude vaste
Land, van Noorwegen af, tot de .Leap c'er Goede Hoop,
en van de Dust van Ajie tot de Indian , en op japan.
De Heer SONNE R AT heeft , van de Rust van Malabar, eene Zwaluw gebragt , die van onze Etziszwalaw niet verfchilt, dan alien dat dcz'elve wat kleinder is : doch waarfchynlyk is de huid onder het droogen ingekrompen. Zeven andere Zwaluven , door denzelfden Heer SONNERAT
van de Kaap der Goede Hoop overgevoerd, verfchillen niet
meer van onze Huiszwaluwen , • dan deeze onderling van
elkander verfchillen : alleen ontdekt men, ze van naby befchouwende , dat het wit aan 't Benedenlyf veel zuiverder
is, en dat ' de uitfnyding , die, in de tier Zyd - flaartpennen , de plaats van den doorgang der regte aanduidt, veel
rooter is.

WEETENSWAARDIGE ONDERRIGTINGEN BETREFFENDE
DE INWOONDERS VAN SUMATRA.

(Ontleend nit The History of Sumatra , by WILLIAM MARSDEN,
F. R. S. en geweeze Seeretaris van den Prefident en Raad
in het Fort Marlborough.)
EGTVERBINTENIS, EN VRYERY.

e Huwelyksplegtigheid onder de Sumatraanen beflaat
D
eenvoudig in het zamenvoeuen der handen van het
Paar,, en hun voor Man en Wyf te verklaarenzonder
veel omflags , behalven het onthaal, 't welk , te dier gelegenheid , gegeeven words. Weinig openbaare Vryery gnat
voor bet Huwelyk. Hunne Zeden laaten niet nicer toe.
De Jonge lieden , van beiderlei Sexe, worden zeer afzonderlyk geauden 7 en de Jonge Dogters zeldea vertrouwd buiten

ONDERRICTINC. IVEGENS DE INIVOONDERS VAN SUM TR h.

543

ten bet onmiddelyk opzigt, haarer Mnederen. By ons fink
de Vryery bet denkbeeld in, van een nederig verzoek aan
de zyde des Vryers en van. gunst aan die der Vryster; als
welke Naar Perfoent en Goed voorLieftle geeft. De Stipatraan , integendeel , wanneer by zyne keuze vestigt, en alles
betaalt wat by 'er voor ten beste heeft, mag natuutlyk de
verpligting aanmerken als van zyn kant opgelegd. Nogthans
zyn ze niet zonder Galantery ; zy bewaaren eene foort
van kieschheid en ontzag ten opzigte van de Sexe , welke
hun geregtigt , om veele befchaafde Volken der Oudheid
Barbaaren te noemen. - De gelegenheden, die de
onge lieden hebben, om met elkander te verkeeren , zyn
J openbaare Feesten. By deeze gelegenheden komen On'de
gettouwde Perfoonen zamen , danzen en zingen met elkan,
der. Wy mogen veronderitellen , dat de kluge Dogters
niet lang zonder Minnaars zyn. De Jongeling zyne keus
op eene Jonge Dogter hebbende laaten vallen , bedient
zich doorgaans van eene oude Vrouw , die , uit zyn
naam , de Liefdesverklaaring doet , en gefchenken overlevert aan het beminde voorwerp. De Ouders fpreeken dan
met elkander, men komt wegens de Huwelyksvoorwaarden overeen , en het Feest wordt gevierd. - Op dee,
ze It eesten wordt een Geit, een BufFel , of verfcheide van
deeze Dieren gedood , naar bet meerder of minder vermogen der Getrouwden , om niet alleen de Bioedverwanten
en genoode Gasten ; maar ook de Buuren , welke dit Feest
met hunne tegenwoordigheid willen vereeren , te onthaalen,
Hoe grooter toeloop van Volk, hoe meer eers voor den
Gastheer,, die, te deezer gelegenheden, doorgaans de Va4
der der Bruid is.
' T GETAL DER VROUWEN.
Volgens 's Lands gebruik, mogen de ,c;unititi-aanen zn
veele Vronwen neemen als zy kunnen bekostigen of on.,.
derbouden ; dock de voorbeelden , dat zy 'er meer dan
neemen , zyn zeer zeldzaam , en worden alleen by
eenige Hoofden des Volks aiingetroffen, Deeze onthouding is grootendeels aan hunne artnoede toe te fchryvcn.
De lesfen der Spaarzaamheid hebben by bun de overhand
op de eifchen van vleeschlyken weliust doer bun :vatt
t ene Vryheid tot welke 's Lands gebruik hun getegtigt
afflann,
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HAANE-GEVEGT EN.

Zeer zyn de Sumatrattnen gefteld op Mane-gevegterf,
Hun Vegtplaats is een plek op een vlakkerf grond, of een
opgerigt Theaters omflooten met ftaaken, buiten welken
de Toekykers than; niemand dan die vegten laaten of 'er
deel in neemen, mogen binnen dit affchutzel komen. Iemand, die een hoog denkbeeld heeft van zyn Haan ,-en agting voor zyn Beest, laat het niet vegten dan fonder een
zeker getal van Dollars, welke by in orde op den grond
xiederligt..Zyn antler party is, misfchien, buiten ftaat een
halven Dollar te laaten vervegten. De Byflanders maaken
de fam vol, en ontvangen, als het welgelukt, naar evenredigheid van het toegelegde. Een Vader beval, op zyn
doodbedde,.zyn Zoon, de eerfte gelegenheid de beste waar
te neemen, om een Haan te laaten vegten, en 'er een fom
ender te verzetten , gelyk aan zyne geheele bezitting, zich
verzekerd houdende dat dezelve onwondbaar was. Haanen
van dezelfde kleur laat men nooit tegen elkander vegten,
maar een graauwe tegen een zwarte, een geele te gen een
roode, enz. Men doet veel moeite om ze te voeden en
op te brengen. Deeze Haanen worden dikwyls behandeld ,
en gewend in 't openbaar zich te vertoonen om fchuwheid
te voorkomen. — Strydig met onze Lngelfche gewoonte
mag de eigenaar, geduurende het gevegt, zyn Haan bebandelen ; een veer nit het oog haalen, den bek van bloat
zuiveren. Wanneer een Haan gedood is of wegloopt,
moet de Overwinnaar genoeg kragts over hebben om drie
keeren op de party te pikken, die hem , ten dien einde ,
wordt voorgehouden, of anders is het even fpel: zomtyds
plaatst een welafgerigt Haanevegter den kop van zyn verwonnen Vogel in zulk een . fchrikbaarende bonding, dat
deeze den ander verfchrikt, en buiten that ftelle de beilisfende proeven zyner overwinninge te geeven. De Haanen warden nimmer geknipt, maar vegten in voile veeren.
Pe kunstfpoor, op Sumatra in gebruik, gelykt in gedaante naar het blad van een Zabel: en is een vernielender
werktuig dan die in Engeland den Haanen worth aangedaan. 't Gebeurt zeldzaam , dat de beide Haanen het
gevegt overleeven.
BEHANDELINGEN DER KINDEREN.

De Moeders draagen de Kinderen niet op den arm, als
by
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by ons, maar zydelings op de heup in een kleed, welk
met een knoop op de tegehovergeftelde fchouder zit. Men
heeft my verhaald , oat di ook tie gewoonte is ib eenige
ftreeken van ' aies. 't Is eene draagwyze veiliger dan de
onze , min lastig voor de Draagfter, en het Kind zit in
een min gedwungen gettalte. Doch de kleeding onzer
Vrouwen fchikt zich niet best tot , bet volgen deezer mode. Men maakt niet veel werks van het opbrengen der
Kineteren , zy weeten van geen zwagtelen of bakeren.
Men laat ze op den grand rollen, en ras voor zigzelven
zorgen. Worden 'er wiegeri gebruikt, zy hangen te
geren aan de dakfpanten.
LYKPLEGTIGHEDEN.

Dy de Degraafenisfen wordt het Lyk na de begraafplaats
gebragt, op een breede plank, die ten algemeenen gebrui-.
Ice, en voor veele geflachten, dint. Dezelve worth fteeds
met kalk beftreeken , of om 't behoud, of om de zuiverheid. Zy weeten van geen Doodkisten; het Lyk wordt
enkel in een wit kleed gewonden: In het maaken van het
Graf, maaken zy,,naa het op eene behoorelyke diepte gedolven te hebben , eene holligheid in de zyde, aan het
erode, van genoegzaame afineeting om het Licbaam te
bevatten , door welk middel de Aarde , in een letterlyken
zin, den dooden ligt drukt. Deeze holligheid houden zy ,
naa 'er bloemen in geftrooid te bebben , op , door twee
planken, hoekswyze aan elkander vastgemaakt, zo dat de
eene komt aan 't hoofd van 't Lyk , terwyl de ander het
befchut aan de open zyde; de kant rustende op den bodem des G:.afs. De huitenholligheid vullen zy dan met
aarde , en kleine witre vlaggetjes of wimpeltjes warden 'er
rondsom been gent. Zy planten 'er ook een heestergewas met een witten bloem. De Vrouwen, die de uitvaart
vergezellen , maaken een fchrikbaarend geluid, niet
lyk aan het gekras der Nagtuilen.
HET EE TEN VAN NENSCHENVLEESCH..

1k antdek ,dat zommigcn nog twyfelen aan de waarheid,
of hier Menfchenvleesch door IVIenfchen gebruikt wordt ;
buns bedunkens zyn de bewyzen , daar voor bygebragt
ougenoegzaam om een fink van zo veel aanbelangs, in de.
Qerchiedenis:Menschdoms, uit to maaken, Men heeft
my
PP
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mytegengeworpen , slat ik nimmer ooggetuigen was van eery
Feest , waar op men zich met Merifchenvleesch vergastte ,
en dat het geen ik -daaT voor by breng , niet voldingend
is. Ik gevoel het gewigt deezer bedenking, en zoek niexnands geloof te dwingen , veel min iemand te bedriegen ,
door eifchen te maaken op den hoogften trap van zekerheid , terwyl ik alleen op den naast daaraan komenden gevorderd ben. Ik kan alleen zeggen , dat ik het voor my
vast geloof, en dat , myn geloof rust op de volgende byzonderheden ; deeze van meet , geene van minder gewigts. 't Is , in de eerfle plaats , eene zaak algemeen ,
en onbetwist , op 't geheele Eiland erkend. Ik heb met
Inboorelingen 'er over gefprooken, die het beleeden , en
'er zich over fchaamden , nu zy met befchaafde Volker,
verkeerden, Ik heb niet minder dan drie Broeders , Hoofden der Vastigheden Natal en Tappanooly gefprooken, die
alien my van de waarheid deezer zaake verzekerden. 't
Zelfde berigt ontving ik van andere Heeren , die dezelfde , of gunitiger,, gelegenheden hadden dan ik, mu 's Volks
Zeden te leeren kennen : alle hunne herigten komen in
't hoofdzaaklyke met myne opgedaane kundigheden overd6n. De Heer BRADLEY Refident te Tappanooly , befloeg ,
eenige jaaren geleeden , een Raja in een geldboete , om
dat by , te digt aan de Vastigheid der Compagnie , een
Gevangenen hadt opgeeeten. Mr. ALEXANDER HALL
bragt , in zyne openbaare rekening , eene fom ;betaald aan
een Raja, om hem te beweegen , dat by een Man zou
fpaaren , dien Mr. HALL tot een flachtoffer bath zien bereiden. Dus flemt de ondervinding der laater dagen over4en met de eenpaarige getuigenis der Dude Schryveren.
En , fchoon ik zeer wel ontdek , dat ieder deezer bewyzen , op zich' zelven genomen , plaats voor tegenfpradk
open hat , dunkt my, dat zy, zamengenomen , tot eene
voldoende blykbaarheid opklimmen , tot eene blykbaarheid ,
welke iemand van geen al te ongeloovigen aart zal overhaalen om toe te flemmen , dat Menfchenvleesch door de
Inwoonderen van Sumatra geeeten worth , gelyk wy tit in
zekere weeten van de Nieuv-Zeelanders,
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de Mensch gefchikt is, om den geheelen aardbodem,
D atorder
allerleje lugtftreeken, te bewoonen en niet,
gelyk veelen der Dieren , alleen aan zekere landen
'
gebonden te zyn, blykt daaruit, dat by by veelerlei voedfel,
boven de dieren leeven kan. De meeste dieren zyn aan
zekere foorten van fpyzen gebonden, en kunnen van geene anderen beflaan. De mensch, daartegen , leeft byna
van alles ; by beftsat van dierlyke en groeizaame voedfels;
en daar zyn weinige landen, waar de menfchen niet van
beiderleie beginfelen hun onderhoud trekken , en waar zy
niet vooral gezet zyn op voedfels genomen nit bet dierenryk.
Indien men dit berchouwt, en in aanmerking neemt ,
dat, byna in alle landen, alle volken hun byzonder werk
maaken van vleesch te eeten , zo dat zig weinigen genoegen alleen met voedfels nit het plantenryk ; zoude men
byna in verzoeking geraaken van te denken , dat de Mensch
tot de vleeschvreetende dieren behoort, en, in dat opzigt ,
naast den Leeuw, den Tyger, den Hond en den Wolf
dient geplaatst te worden.
Doch, in weerwil van deze fchynbaarheid , vindt men
Wysgeeren, die in geheel andere gedagten zyn, en wet
duidelyk den Mensch tot den rang der Dieren brengcn ,
welken de natuur alleen tot voedfels nit het groeizaame
ryk gefchikt heeft; zelfs twyffelen zommigen , of het wet
mooglyk zy, bet regt aan te toonen , dat de mensch .op
het leeven vleesch der dieren hebbe; ten minften , als
men bouwen wil, op gronden nit het bloote vernuft
ontleend; en zo zy toettaan , dat het Opperwezen den
menfche het gebruik van dierlyk voedfel heeft vergund,
oordeelen ay, dat die vergunning niet anders kan gezogt
worden, dan in eene ftellige verklaaring van 't Opperwezen; en dat ze geenzins nit de natuur, de eerfte en algemeene item der Godlieid, kan afgeleid worden.
Hoe ," fpreeken die Wysgeeren, „ hoe zoude de
„ natuur den menfche het vleesch der dieren ten voedfel
„ gegeeven, en hem tot een verfcheurend dier gemaakt
„ hebben; daar zy hem geene puntige tanden gefchonken ,
„ en geene maag fterk genoeg gegeeven heeft, om bet
.?
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raauwe vleesch van een te fcheuren en te verteeren,
7, Dit is het kenmerk der .verfcheurende dieren. De
Leeuw in de wouden, de Arend op de rotfen, de Haai
19
in de wateren, behoeft zyn vnedfel niet eerst te kookeii
51 of te braaden om het eetbaar te maaken, gelyk de
• Mensch nioet doen ; tie natuur heeft dezen Dieren, in
1, het vleesch der Land- en Waterdieren , of dat van 't Ge1, vogelte, eene gereede fpyze bereid. 'T is waar, ge1, wiegzaarn alle de Volken van den aardbodem , zo hoog
5, de g‘.'lchiedenisfen opklimmen hebben vleesch gegeeten
1, en doen-het nog. Maar is elk een bewys van hun regt?
1 5 Aanmaariging is, voorzeker, geen regt; en voorbeel1 ; den wettigen niet, het geen in zig zelf niet billyk is.
• Zedert vyf duizend jaaren hebben. de meufchen over den
3, geheelen aardbodem oorlogen gevoerd , geweldenaaryen
• gepleegd, de heiligtte wetten met voeteri getreeden; is
55 bet dadrom geourluofd, de aarde met bloed te .verwen,
31 geweld te oeffenen , en de Item der natuur te verdop,9 ven? Daar benevens, gryst de natuur des menfchen,
3, wanneer by in kalmte, en zonder drift of gramfchap,
15 welken hem anders doof en blind, Welken hem onge7
3, yoelig voor het lyden van anderen, maaken, de voorwer/9 pen, befchou.wt, niet , op het gezigt van een onnozel
1 , Lam, dat zyne gulzigheid ter dood doemt, wanneer zy
,, bet Ilona kertnen, en de verffrooijing van zyn wezen in.
31 d e rillende ingewanden ziet! De Leeuw, onvatbaar
11 voor zagte aandoeningen , mag het tedere Schap ver,3 fcheuren; maar *de Mensch, die een beginfel van alge9/ meene liefde , van medelyden , in zynen boezem
draagt, zal zonder yzen her bloed van een onfcbulciig
93 Bier zien firoomen ! En , daar de aarde zig met planten
,, bedekt om menscli en dieren te voeden , zal by, 'die de
/, kunst bezit om de voortbrengfelen der aarde op duizen• derlei wezen te vertnenigvuidigen, en te veranderen
nog nanvallen op die gevoelige wezens welken de 013,7
perae goedheid nevens hem op den aardbodern heeft
2 gephatst, op dat zy ook de zoetheid van het beffaan
fmaaken, en in de weldaaden van den algetneenen Va,, der van alle fchepfelen deelen zonden
Deze zwaarigheden zyn veelen onoplosbaar voorgekomen,
en doen hen twyffelen , of den Mensch wel eenig regt door.
de natuur gegeeven zy op het leeven en vleesch der Dieren.,
lk twyffel niet, of veelen, die dir
,insg,elyks geroffen door de opgegeevene bedenkingen , verlan g.en, drat
ilb
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ik dezelven oplosfe , 'en hen gerust flelle =trent een gebruik , waaraan zy gewoon zyn ; en daar zy niet van zin
•zouden wezen van at te wyken , al ware bet , dat men hun
B eene volkomeue voldoening geeven kande. Wy zullen
tragten hun. ten wille te zyn, en' die gronden opgeeven,
weaken ons voorkomen de iterkflen te zyn voor hunne en
onze belangen.
Wy zullen ons ten dien einde gronden,
I. Op onze natuurlyke behoeften.
II. Op onze onverinydlyke belangen.
III. Op den wil des Scheppers , zigtbaar in de overige
leevende fchepfelen.
IV. En eindelyk , op bet belang der Dieren zelven.
I. 's IVIenfchen natuurlyke behoeften leveren hies den
eerften grond op ; en -deze voldoet , naar het oordeel van
rommigen , alleen. Wanneer wy onderzoeken," zegt de
beroemde en welfpreekende BUFFON, „ waar toe de lust
en fmaak der Wilden zig uittlrekt , zullen wy bevinden ,
75
,, dat niet een van hun alleen van vrugten , kruiden of
of graanen , leeft ; dat zy alleen vleesch of visch boven
79 ander voedfel Mellen. De nyverheid , hun voorge75 fchreven door behoeften van de eerfte noodzaaklykheid,
21 opgewekt door hunne natuurlyke begeerten, bepaalt zig
71 tot het maaken van jagt-en vischtuig. Een boos, py51 len , een knods , netten , een kanoo, zie daar het top,' punt hunner konften , welker eenig doelwit is , midde• len uit te vinden om zig een voedfel , overeenkomflig met
97 hunnen fmaak, te verfchallen. En het geen met hunnen
fmaak overeenkornt, komt ook met de natuur overeen :
,, want de mensch zoo zig niet met kruiden alleen kun„ nen voeden ; by zou van gebrek onikomen , indien by
„ geene meer zelfilandige voedfels gebruikte s dewyl by
97 maar gene maag en korte ingewanden heeft , kan by
,, niet, gelyk de Os, die van vier maagen en lange in„ gewanden voorzien is, op een maal eenen grooten
raad van dit magere voedfel neemen ; bet welk egter
,1 volftrekt noodzaaklyk zoude zyn, om de boedanigheid
79 door de hoeveelheid te verg oeden. Het is byna even
eens met de vrugten en de graanen ; zy zouden voor
• den mensch niet voldoenend zyn, dewyl by te groote
17 hoeveelheid van dat voedfel noodig zoude hebben ; en
• choon
f
bet brood gemaakt wordt van het allerzoiverfle
/, in 't koorn ; .fchoon het koorn zelf,, en onze overige
groente en ttungewasfen , door de konst y olmaakt zyn-,
p5
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„ de, zelfftandiger en voedzaamer zyn dan de graanen,
„ •die flegts hunne natuurlyke eigenfchappen hebben , zou
„ nogthav de mensch, bepaald alleen tot brood en twin„ gewasfen , flegts bezwaarlyk een zwak en kwynend
leeven leiden.
De onthouding van alle vleesch ," dus gaat by voort
/7
verre
van met de natuur overeen te komen , kan niet an,'
ders , dan ze vernielen : indien de mensch tot die ont/7
/, houding gedwongen was , ioude hy,, ten minften in deze
lugtftreeken , noch kunnen beftaan , noch zig vermenig.
57
19 vuldigen, Misfchien zou die leefregel mooglyk zyn in
5, zuidlyke landen, waar de vrugten meer bereid , de gewasfen zelfftandiger, de wortels fappiger,, de groenten
57
meer gevoed zyn. Nogthans maaken de liraminen meer
37
eene gezinte dan een Volk uit ; en hun Godsdienst,
77
51 fchoon zeer oud, heeft zig met buiten hunne fchoolen,
• en nooit buiten hunne lugtftreek , uitgebreid.
51 Eene volfirekte onthouding van vleesch kan de na,1 tour niet anders dan verzwakken. De "mensch , om
,1 wel te vaaren , heeft niet alleen noodig een vast voed39 fel te gebruiken, maar ook verfcheidenheid van zulk
• voedfel.
'er by, „ die maar gene maag
79 De dieren ," voegt by
91 en korte darmen hebben , zyn gedwongen, gelyk de
1, mensch , zig met vleesch te voeden. Men zal zig van
97 deze betrekking en deze waarheid overtuigen, wanneer
39 men de betreklyke ruimte der ingewanden in de vleesch• vreetende , en de van kruiden leevende , Dieren vergelykt.
„ Men zal altyd bevinden , dat dit onderfcheid in hunne
„ leevenswyze afhangt , van hun innerlyk maakfel ; en
„ dat zy een voedfel gebruiken, meer of min vast, met
betrekking op de grootere of mindere ruimte van het
„ voorraadhuis , dat het ontvangen moet."
Op deze aanmerkingen laat die voortreflyke Schryver 'er
nog eene volgen , welke niet minder overweeging verclient , naamlyk ; dat, fchoon de vleeschvreetende Dieren
niet van kruiden leeven kwinen , anderen egter van vleesch
kunnen leeven, en, dat bet niet mocilyk valt de meesten
derzelven daaraan te gewennen. Men zou des kunnen
zeggen , dat de fmaak voor vleesch en andere vaste fpyzen de algemeene fmaak van alle dieren is ; die zig met
meer of minder geweld doet gevoelen , naar het byzondere maakfel van ieder dier ; alzo , wanneer men de gebefchouwt , de zelfde trek niet alleen in dm
ele
mensch,
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mensch en de viervoetige dieren, maar ook in de vogels,
en de visfchen, en de gekorvenen, en 'in de wormen
beerscht ; voor de welken byzunderlyk alle vleesch ten
laatilen fchynt beflemd te wezen.
Een geneeskundig fchryver,, de vermaarde UNZER, ftemt
bier mede in. „ Het beste bewys ," zegt hy, ( P) „ voor
het gebruik van dierlyk voedfel kan van de behoefte
99
onzer
gezondheid worden afgeleid. Me dierlyke fpy91
zen hebben twee byzondere eigenfchappen, waar door
95
zy zig van het groeijend voedfel onderfcheiden. De eerfte is, dat zy meer voedende deeleir in zig hebben, en
9 ,1 de andere , dat zy het zuur tegenftaan. Hierom is het
,, nodig, in zulke gevallen , van dierlyke fpyzen gebruik
te maaken, waarin eene fehielyke voeding vereischt
1) wordt, en waarin het zuur, door het gebruik van ge.
wasfen voortgebragt, moet getemperd worden. Dat is
15
,' te zeggen, het,elierlyke voedfel heeft, even als alle an91 dere fpyzen , artfenykragten, en dit geeft ous een wettig
regt tot derzelver gebruik.
Het gebruile van vleesch fchynt gevolglyk den mensch
heilzaam , als ftrekkende tot bevordering zyner gezondheid
en welvaart. En , fchoon, in heete gwesten, veele geBagten federt veele eeuwen geleefd , en zig voortgeplant
hebben zonder vleesch te men; fchoon zelfg eenige byzondere menichen , in koudere lugtilreeken , zonder vleesch
te nuttigen geleefd hebben, en gezond zyn geweest, fchynt
bet evenwel , dat over 't algemeen cen mengfel van voedfels nit het Dieren- en Plantenryk den mensch zeer hellzaam is.
Behalven dit, 'er zyn landen , waar de mensch voifIreltt
verpligt is zig met dierlyke fpyzen te voeden , dewyl de
natuur hem alle andere dingen ontzegt. Dus verhaalt
liANS EGEDE (t) dat de Groenlanders 'enkel en alleen
van vleesch en visch leeven , brengende het laud en de zee
niets anders voort , dan Rendieren, Walvisfclien, Zeehonden , witte Patryzen en allerhande Zetevogels. 't Is
waar, een weinig laager fpreekt hy van een zeker four
van roodagtige Zeeweed , en eeten zekeren NVortel , die
;y met vet of traan toemaaken en eeten; doch hetfehynt,
dat deze fpyzen veeleer tot eene toefpyze verftrekken, dan
to:;
CO De Arts. I. D. 2de St. bl. 53.
(t) Bqichrjr. van Gro:tilan3 , bL 113.

552.0VER. DE CEOURLOOFDHEID VAN HET VLEESCH-EETEN.

tot een gewoon yoedfel , even gelyk als de mest van gedoode Rendieren , die uit de darmen kome, als zy ze
fchoonmaaken; ,de darmen der Patryzen en diergelyke lekkernyen, gelyk by zig al fchertfende undrukt. Zo leezen
wy ook , by ANDERSON dat de Yslanders niets anders te
nuttigen hebben dan dierlyke fpyzen, dewyl, zeal by (*),
zy zelven geenen akkerbouw hebben, en de meesten onder hun het meel, 't geen door de Deenfche Kooplieden
wordt aangebragt, uit armoede, niet kunnen koopen. En
fchoon HORREBOUW dit niet ten vollen wil toeftaan ,
moet by nogthans bekennen, dat Ysland geen koorn voortbrengt (f); zo dat wy, op gbeden grond , mogen befluiten , dat dit land in zig zeif niet bewoonbaar zoude
wezen, indien den inwooneren het gebruik van Vleesclt
of Visch ontzegd was. En even het zelfde thogen wy insgelyks gerust ftellen van alle de landen binnen de Pools,
kringen gelegen; zonder ons te vermoeijen met de ge-,
tuigenisfen der Reizigers, hiertoe betrekkelyk, op te zoel
ken.
(Het vervolg hier van , by nailer gelegenheid.)
Bl. 99.

(f)•Ald.
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(Uit het Hoogduitsch.)
ne ontdekking van America, en de-Regeering van Keizer Karel den Wen , hadden , voortyds , eenen merk,
lyken invloed op het Staatsgeflel van Europa, en teffens
op de Kerk, den Burgerilaat , en de Weetenfchappen; gelyk ook op de zeden , handel , mauier van Oorlogen, en
de algetneene • Leevenswyze .cier bewoOnderen. Sedert befpeurde men geene dergelyke groote en algetneene veran,
dering in dit ons Werelddeel, dan omtrent het midden
dcezer Eeuwe. Dat deeze althans der aanmerkinge wet
waardig zy, zal eenigermaate blyken kunnen, nit de volgende korte Befchouwing der Tegenwoordige Gefteldheid
van Europa.
1)e Godsdienst is , in de laatfte vyftig jaaren, niet wei;dg verbeterd. Sints dies tyd werden de menschlievende
lesfell der Verdraagzaamheid in gansch Zurope meer en
rneeP

TEGENWOOR DICE CESTELDHEID VAN ErROPA.

553

meer gevolgd; naar maate daarvan is de Godsdienst Gowaardiger geworden ; en men heeft een betaamlyker
eerbewys gegeeven, aan den goedgunftigen Vader des
Mensclidoms , die alle Menfchen, hoe verfchillende ook
in gevoelens , langtnoedig verdraagt. 'thans befchouwt
'nen die weinige onverflandige Yveraars , welke nog bier
of daar gevonden worden, met veragting ; fchoon men
bun, zelfs nog in bet begin deezer Eeuwe , met blinde
eerbied bejegende. De zwarte Toverroedevoor welke
alles plagt te fidderen , is verbroken , en de Menfchen zyn
vry. Alle Christlyke Gezindheden hebben geheel andere
grondre gelen van Verdraagzaamheid en algemeene Menschliefde dan te vooren. Het Bygeloof houdt zich in de eerie of andere flreek van Europa nog, al flaande,; maar de
Regeerclers Bier Landen zullen eindlyk ophoucten hun wezenb k belang over 't hoofd te zien; zy zullen de goede
Voorbeelden , door andere zo menigvuldig gegteven, weldra navolgen. Sponje is, door den geleerden Campomanes
en anderen , reeds voorbereid , tot het aanneemen van gevoelens die de diiisternis zullen wegneemen ; en in P,rtugal waar het Bygeloof, federt Ponzbals val, het hoofd
weer opileekt, zal dat gedrogt niet lange meer heerfchen.
In Frankryk heeft men de voorige Wetten nog wel niet
herroepen, volgens weike den Protestanten de Burgerlyke
Regteu ontzegd worden; zy genieten daar egter reeds veele vryheden ; en bet that op eenen goeden voet , dat men
him eindiiyk Bens volkomen Vryheid van Godsdienst-oefelling zal vergunnen , en alle Burgerregten verleenen. Tot
nog is dit loflyk voorneemen der Regeering door de Geestlykheid gedwarshoomd; maar het tydflip is naby,, dat
deeze groote zaak zyn beflag zal krygen , en Millioenen
getroucve Onderdaanen met nieuwen yVer bezielen , ter
bevordering van het welweezen des Ryks. De vryheid in
den Godsdienst, door Keizer 7ofephus den Mien in zyne
Staaten ingevoerd, moet Frankryk kragtig aanfpooren ter
navolgin.g; 'er is anders een groot verlies van Inwooners
to dugten. Men fprak reeds in het jaar 1779 van zulk een
voornitzigt , of zich niet wel veele, als 't Vrede wierd , na
America hegeeven zonden • maar hoe veel nader by zyn de
'
Oostenry'lche Nederlanden?
Groot-Brittcznje gedroeg zich, in dit opzigt , zo Menschlievend als Staatkundig. Het vernietigde de drukkende
Wetten tegen de Roomschgezinden , eerst in bet Noorden
van Amerika ; vervolgens in bet Ryk zelve ; en vergunden
door
d
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door formeele Parlements-Acton , aan de zelve eene billyke
Vryheid. 't Is waar "er ontitond hierover,, in bet jaar 178o,
een groote oploop in Londen , in welken zckere Lord,
Go.: don, zig Clerk voordeed; doch men regtte 'er Diets mede nit. Elk regtfchapen Brit verfoeidde dien woelgeest;
en veele Loden van het Parlernent , waarondcr zelfs verfcheidene-.aanzienlyke Bisfchoppen , verdeclig,ien de regten
der Roomschgezinden met cooed en lianAvastigheid. De
Ilisfchop van Chester =nue 'er boven de anderen in uit ,
en verwierf daar door eene groote agting by alien, welke op
eene redelyke en Christlyke . wyze over den Godsdiast denken. Polen geeft den Dis enLn- ten deele hunne nude
Regten , ten deele nienwe , en eerie volkornen vrye
Godsdienst-oefening. In Zweden dient , ieder,, God op zyne
wyze.
De moeielvkheden en onderdrukkingen , welke de ProteChinn in Hongarye en Bohemen te lyden hadden,
weggenomen. Nog in deeze Eeuw moest Karel de IIde
de magt van zyn Zegenpraalend Leger aanwenden , om
dezelve te doen ophouden ; en de vrees voor het zelve
kon dit nauwlyks te wege brengen. Thans genieten zy
aldaar,, door de eigen en ongedwongen bevelen der verlichte regeering , vrybeden en voordeelen boven hunnen
wensch ‘ \Vie is onkundi7, van de menschlievende gevoelens des Grooten Keizers ? En , indien men eenige weinige
Vorilen uitzondert , welke om hunnen geringen invloed , in
dit geval , weinig aanmerking verdienen , mag men zeggen ,
dat men thans, overal, in Europa, elk, van welk eenen
Godsdienst of Gezinte by weezen mag, gerustelyk laat
leeven en zyne hanteering bedryven. De revering let 'er
op, of de Ingezetenen zich gedraagen als goede Burgers;
maar laat het aan elks cigen gemoed over, op welk eene
wyze by God begeert te dienen.
De tegenwoordige manier van denken over den Godsdienst, welke de Voorige zo verre te boven gaat in billyke en zagtrnoedige toeneflykheid , heeft men voornaamIvk dank te weeten aan de verbetering en befcbaaving der
•Weetenfchappen , en aan die gezuiverde Wysbegeerte ,
welke ons boven dien veel goeds gerchonketi heeft. De
Wysbegeerte plagt te beflaan in eenige • grillen van verwaande menfchen , en in een hoop van onnutte kundigheden ; thans is ze de vrugt der opmerking van ervarene her-.
fcnen. De tyd der Systematifche hairklonveryen , en die,
waar in de Wysbegeerte haaren Leerling niers ander,9
fchonk
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fchonk , dan bloote woorden en bepaalde ftelsels , is voorby: nu leert zy ons denken en gevoelen. Deeze verbetering is nog wel niet overal even zeer doorgedrongen ; maar
de aanvang is gemaakt , en ze breidt zich nicer en nicer
uit in verfcheiden Hooge-Schoolen van Europa, zelfs,
in Piet verlichte Frankryk, is nog al vry wat van 'net onde gebleeven ; maar naauwlyks verlaat men dezeive , en
treedt der Wereld in, of men leert een andere , grondiger,, en nutter Wysbegeerte dan die des Leerzetels. De
groote menigte van uitmuntende Gefchriften , ovtr dezelve ,
onderwyzen en •erlichten alle Landen van Aulopa en
vormen de gemoedsgefteldheid van haare bewoonders. Nog
geen vyftig jaaren geleeden , beftonden de voortreflyke
Been
Wysgeerige gefchriften flegts in de Werken van maar drie
of vier groote Vernuften ; thans vind men overal een ryken overvloed ; en, daar zulks nog eenigermaate ontbreeken mag , is dezelve gereedlyk te bekomen. Zelfs
Spanje kent men tegenwoordig Locke, Helvetius, Montesquieu, Aiembert, Diderot, Wolf en Leibnits.
In de Zestiende Eenw was de zetel der Geleerdheid ,
der fraaie Kontlen en fchoone Wetenfchappen , in Italie.
De Zeventiende VMS de Eeuw van Frankryk. Vervolgens
plaasttle by zich in Engeland. In het midden deezer Eeuwe begonnen die uitmuntende kundigheden Duitschland te
verlichten • en thans fpreiden haare weldaaden zich verder Noord- en Oostwaards nit. Volken, Welke de overige
verre voor nit plagten te weezenkunnen hunne kundigheden vergrooten en verbetefen , uit de werken dier
voorheen minder befchaafden. De uitbreiding van °den goeden fmaak worth hoe langer hoe algemeener ; de onderlinge en wederzydfche verlichting der Europeefclze Volken
beflraalt dit magtig Werelddeel genoegzaam geheel en al,
en fchenkt het zelve gewenschte voordeelen.
De voorige Oorlogen in Europa hebben daar toe medegewerkt , en de laatere doen zien hoe verre men reeds gevorderd is. De Officieren en zelfs de gemeene Krygsknegten der onderfcheiden Volken , welken in 't begin
deezer Eeuwe in den oorlog over de Spaanfche Opvolging
clienden , zouden , mogten zy het hoofd opfteeken en met
hunne opvolgers verkeeren , derzelver Uniform mistrouwen , en zich niet verbeelden kunnen het laatere geflagt
Van' dezelfde Volken te zien. Zo aantnerklyk is de
manier van leeven en van denken veranderd!
Aan den anderen kant egter inoet men erkennen
dar,
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dat de Voordeelen welke de goede fmaak en de meer,
dere fynheid van gevoel ons aanbragt hebben, indien
niet geheel 'en al ., althans ten. groote deele in een gelyk gewigt than. met ons verlies aan Kragt en Sterkte,
Wy zyn aandoenlyker geworden, maar teffens zwakker;
wy bezitten meer menschliefde ; maar hebben de Philp
van, anderen ook veel noodiger dan eertyds. Alles , wat
zeer fyn uitgearbeid is , is daar door minder fterk en
duurzaani. Onze zenuwen , door de meerdere
voorwerpen welke men haar thans aanbied 0, gednuriger
en op menigvuldigerleie wyzen getroffen en gefpannen ,
'Wendell minder veerkragtig en zwakker. – Welk
eene menigte van krankagtige en tedefe geftellen vindt men
tegenwoordig in alle Standen des levens ! De Zeevaaren,
de zelfs;– eigenaartig altoos gelyker blyvende ondervinden
egter thans die vertedering; de dagboeken der zeetogten
bewyzen zulks , en docn zien dat zelfs de grootfte•gewoonheid aan de zee bun daar voor niet bevryden kan,
Van der Jeugd of aan,verwekt men thans, in het gemoed
der Menfchen, zulk eene menigte van verfchillende be.;
geerten , dat de geest geduurig aangedaan en getroffen
wordt ; en zulks verminderr noodwendig de kragt of
fterkte der aandoening. Men is 'er ondertusfchen aan
gewoon veel aandoening to hebben; en daarom neemt
men, derzelver map verminderd zynde , zyne toevlugt tot
bet doen vermeerderen van derzelver getal ; deeze verrneerdering van aandoeningen verzwakt nog verder derzelver kragt , en het gehetle geilel der Menfchen moet 'er
eigenaartig door lyden ; 't wordt des hoe lankier hoe
zwakker en uitgeputter. Verfcheiden werken van Vernufr,
Welke Frankryk, Engeland, Duitschland en Holand , zints
eenigen tyd opleveren, bewyzen de waarheid deezer aan,
merking. Men leest ze met verrukking; men geraakt als
buiten zich zelve door de menigte der opeenvolgende_
aandoeningen, welke die Gerchriften in onzen geest verwekken; maar dat de trap .van ieder derzelven niet zeer
fterk geweest zy , blykt , vermits alle die op elkander
gevolgde aandoeningen niet zelden geene voetftappen in
't geheel nalaaten. Men is in de daad verrukt geweest,
doch 'er zyn maar weinige , of fiaauwe , indrukken van
overgebleeven in de Ziel. De Weelde doet buiten twyffel veel tot die alles; maar zy zelve is de vrugt van die
groote en verfchillende menigte van voorwerpen , welk e
de befchaafdheid en tegenwoordige fyne fmaak aan onzeit
geest
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geest voorftellon; en op welke dezelve onze verbeelding
en zinnen doen werken. De Geneeskundigen mogen aandringen op eene eenvouRige , fpaarzaame en gezonde
leevenswyze; het is vergeefiche moeite. Zulk een y ourfchrift zal men nimmer volgen, zo lang de Europeefche
Volken hunne manier van leeven fchikken, naar de hedendaagfche verwyfde en tedere grondregelen; daar veeler
zedeleer zelve thans de verwyfdheid aannfoedit.,1;t.
Alle Konflcn en Wetentchappen hebben deeze geflel&
held ten regel nioeten neemen, en zyn overeenkomflig
met dezelve veranderd. De Geneesheer hielp zync lyders ten grave , gaf by hun thans de verhittende midde,
len voortyds algemeen in gebruik. Onze zenuwen zyn
zwakker, en, vermits wy onze verbeelding zo dikwerf
doen werken, is ons blued verhit. De fterke en doordringende zamengeilelde geneesmiddelen zouden ons zenuwgeftel nu geheel en al bederven; des de ondervinding
der grootfle mannen in deeze Konst den voorrang geeve
aan de eenvonwige en verkoelende middelen. In 't a1ge7,
meen is de Geneeskonst thans niet meer een leerfieilig
bandwerk; zy heeft zich verheven tot den rang eener
Konst van Wysgeerige waarneemingen.
De Regtsgeleerdheid heeft in verfcheidene Landeri
nig verandering ondergaan. 'r Is in de daad ten uiterften
verwonderlyk , dat die doolhof der Rcgtsgeleerdheid, die
bondel van verwarring, het Corpus yuris , in zulk een
groot gedeelte van Europa zich onveranderd !weft kunnen
itaande houden , daar alle andere Konften en Wetenfcliap
pen zo merklyk verbeterd zyn. Die veelhoofdip Tiydra,
al y our twaalf i:euvven , door eenen onkundigen .en waan;
wyzen verzamelaar zamengeflanst, blyft nog in 't leven;
en 'er komt geen Herkules, die het gedrogt vermorfelt:
Wie float niet verbaasd, daar by ziet, hoe men, in deeze
onze verlichte eeuw,, zich nog blindlings rigten loot
Bens Wetter, gegeeven aan Volken, wier omftandigheded
zo merklyk verfchillen van de onzen; gefchikt voor een
tydperk het tegenwourclige geheel ongelyk ; en dat men het
Regt, de hefligfte zaak des Staats, nog ten proof laat aan
hairklooveryen? Men zegge niet, dat bet eene te Zwaare
zaak zy, en niet min hachlyk, zulks te veranderen; de
Ondervinding heeft bet tegendeel doen zien. Denenzarkeh
heeft, zints eene ganfche Eeuw; zyne eigene Wetter]; zy
zyn in 't algemeen gepast regtvaardig en billyk: en ,.
het VetWerpen van
vreemde Wetten; die-20 Ongefelli
V. btEt MEDiGELIV NO. I2i
zyn
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zyn voor den tegenwoordigen tyd , bevindt dat Ryk
zich wel en gelukkig. De groote atharina doet thans een
dergelyk Wetboek zamenflellen, gefchikt naar den aart en
0.efteldheid haarer Volken. Fiedrik de Groote heeft insgelyks die heilzaame Verbetering aan zyne Landen gefchonken. Portugal , Spanje , Zweden , De;: emarken ; Rutland,
Pruisfen , Oostenryk, zelfs de Tartaren en de Turken, hebben hunne eigene voor hun pasfende Wetten , of (ban
dezelve weldra te verkrygen. Maar bet vernuftia P'rankryk,
bet verlicht Engeland, de vrye rereenigde g'ederlanden,
de Duitfche Staa.ten , en een gedeelte van Palen, laaten regt
en onregt, de gewigtigfle belangen des Menschdoms, beflisfen volgens vreemde Wetten, die in eene vreemde taal
opgefIeld , en daarenboven dubbeliinnig zyn zulk een
walglyk kwaad behoudt men, met eene onbeo Typlyke onverfchilligheid. In Engeland beloopt bet getal bder Regters,
Notarisfen en der geheele Stoet van Themis , volgens zeker
Schryver, byna 600,000; alle de inkomIlen des Ryks , 85.
millioenen ponden fterlings , gaan hun out de zeven jaaren
door de .handen. Volgens den beroernden Linguet zyn 'ar
in Frankryk , affect] by het Parlement en het Chatelet ,
636 Prokureurs en dergelyke.
Deeze en de verdere
ongelooflyke menigte der Advocaaten , en die verder tot de
bediening van het regt behooren, alien welken zich op eene
verbaazende wyze weeten te verryken , kosten den Staat
jaarlyksch 400 millioenen livres. De geregtigheid
komt Frankryk derhalven elk Jaar te flaan op omtrent 180
millioenen guldens ! Meer dan zyn Land- en Zeemagt te
zamen tyd van Vrede ! In Puitschland houdt de Regtsiteleerdheid 4 80,000 perzoonen bezig, of misichien wel een
half millioen : ftel nu dat ieder den Lande jaarlyksch maar
5o ryksdaalders host , 't been voorwaar zeer weinig is;
de uitkomst is 24 Millioenen Ryksdaalders.
floe wed nutter konden zulke verbaazende fommen aangewend worden ! Hoe veel minder en billyker behoorde de
prys der geregtigheid te weezen ? en by zon het in de daad
worden , bewandelde men de kronkelpaden der Triboniaanfche zamenflelling niet meer; en had men nauwkeuriger
bepaalde en cenvouwiger Wetten.
Behalven de Regtsgeleerclheid , welke maar •al te veel in
baar voorigen that gebleeven is, zyn alle andere Konflen
en Weetenfchappen , zints weinig tyds , ongemeen veranderd eu verbeterd. De geheele mauler van denken over het
zedenkundige is zagter, meet aandoenlyk en teder geworden.
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den. De nieuwe wyze van de Jeugd op te voeden kan deeze verbetering verder volmaaken. Duitschland voert die in,
onder verichillende benaamingen van Philantropinen en andere. Rolland, Oostenryk, liongaryen, Rusland, Polen,
Denemarken en Zweden, maaken thans veel werks van de
Jeugd. Welk Volk in Europa is niet bezig om de Konst
der opvoeding te verbeteren. Dit loflyre en gewigtig oogmerk is onzer Lame waardig ! Onderwyst men de Jeugd
voortaan vroegtydig in het gene met regt weetenswaardig
is, terwyl men ze voor nuttelooze en fchadelyke kundigheden bewaart ; vomit men haar gemoecP, by tyds ,dat het
fmaak kryge in Wysheid eu Deugd; zuivert men haar van
vooroordeelen, en verrykt men ze met eene doorgaande
klaare en nauwkeurige bevatting van zaaken; het oogmerle
zal gelukken ! gezegende gevolgen voor Europa zullen 'er
uit voortvloeien; en haar toefFand , in volgende tyden ,
zal boven dien van den tegenwoordigen tyd den voorrang
verdienen; want ooze Nakotnelingfchap zal ons verre over,
treffen.
De Staatkunde , welke men thans ten regel neeme in het
beftier der Volker, werkt eigenaartig mede ter verlichting
en verbetering des Menschdoms; daar het voortyds eend
van haare fynite konstgreepen was , 's Volks vooroordeelen
in rust te laaten. De bevelen zelfs der Oppermagt neemen
reeds eene onderrigtende gedaante aan; men geeft de redenen op waarom men lets beveelt. De laatIte Ediften in
Frankryk, onder andere, hebben deeze merktekenen van
Vaderlyke tederhartigheid. De Overheden in 't algemeen
tragten tegenwoordig niet zo zeer door geweld te dwingen,
als wel door voorftellingen te leiden. 't Is nu niet maar
enkel , de Welvaart des Volks gaat ons ter harte; maar zy
ftaaven dat goede oognierk met redenen. Europa kan thans
meer dan ooit roemen op de menigte haarer goede en weldenkende Vorften , welke het Staatsbeilier ten vriend des
Menschdoms doen worden.
Verfcheidene deezer welgezinde Regeerders geeven zelve de uitmuntendfte voorbeelden van Huishoudlykheid ,
en van het verlaaten dier buitenfpoorige Weelde , welke
gansch Luropa verarmd heeft. Tot in bet -midden van
deeze Eeuw hieldt men verkwistende pragt en fchitterenden glans voor noodzaaklyke eigenfchappen van een Hof;
nog immer rigtte men zich naar bet Parroon van den
overpragtigen kodee l k den XlVden. Het voorbeeld van
't Hof had , gelyk altoos cenen kragtigen invloed op
(fi
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de menigte , en de Weelde klom , by grooten en kleinen ,
wel dra tot, een verderflyke hoogte. Toen verbood men
de pragt , en bepaalde men de kleeding ; maar te vergeefsch ; het vindingryk vernuft der menfchen weet altoos
nteuwe en nog onverboden ftoffe tot verfpilling uit te
denken. De Wettest zyn doorgaans vry kragtelooze middelen tegen de Weelde, indien dezelve licit is dourgedrongen • en het is daarenboven Diet zelden gevaarlyk de
'Wetter ftrenglyk
te handhaaven , tegen dat algemeen in'
gekroopen kwaad ; zo zelfs, dat men gevaar loope de grondvesten des {hats 'er door te doen waggelen. Het voorbeeld van den Vorst is meer vermogend en veel veiliger.
Fredrik de Groote toonde , met zyn eigen voorbeeld , den
Onderdaanen reeds large, dat de waare grootheid , noch
fchitterende pragt , noch buitenfpoori:n praal
behoeft
dit had meer gevolg dan bonderd Wetten immer gehad
zouden hebben ; 't is althans zeker , dat de Weelde in
geen Land minder invloeds verkreegen heeft, dan in de
Pruisfifclie. Tegenwoordig heginnen meer Vorften , en
gevolglyk ook meerdere Volken , de Weelde vaarwel te
zeggen , en Huisfioudelyk te worden. De goede Koning
van Frankryk en de wyze Keizer y ofep h u s behooren batten twyfel onder dit getal.
Landbouw en Koophandel zyn , in onze dagen , met de
grootfte reden, de voornaamfte voorwerpen van het Staatsbeftier. Het zogenaamd Phyfiokratisch gevoelen , het went
alle noodwendige uitgaaven des Staats , enkel en alleen , wil
vinden uit belastingen op de zuivere inkomften der Landeryen, heeft in de daad veel goeds gedaan ; maar al had
het geen ander nut te wege gebragt, dan de aandagt op
nieuws op den Landbouw te vestigen, bet zou alleen
om die rede pryswaardig zyn. Fnankryk, waar men dit
0.evoelen' eerst ter baane brat, heeft byzonder noodig dat
het kundiger in den Landbouw worde: en denzelven meer
handhaave. 'Er is geen Land in Europa, dat denzelven
tot nog zodanig veronagtzaamt , als Frankryk en Spar*.
In Engeland daar en tegen, is by, zedert den beroemden
Tull , in den groothen bloei. Denemarken en Zweden
hebben bunnen Landbouw, zints weinig tyds, nitneemend
verbeterd. In eene van deeze Ryken heeft men de omheining der Landen , volgens de Engelfche tnanier, ingevoerd en algemeen doen worden. Zo bezwaarlyk men,
den Landman , in het begin , daar toe kon overhaalen ,
even zo vergenoegd is by 'er thans mede; want deeze
vvy.
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wyze van de Landen te omtuinen brengt hem voordeelm
aan , welke niet alleen reeds aatunerklyk zyn , maar ook.
nog gettadig toeneetnen. Voortyds had men den Landbouw in Zwi-de4 zeer verwaarloosd. In het jaar ino
bragt dat ganielie Ryk niet Meer voort dan 6 40,000 Tonnen Zaad , waar order maar 40,00o TOnnen Rogge; en
men was aenooddviangcl jaarlyksch voor 8o,000 Kyksdaalders Graanen
van de Vreemden te moeten inkoopen.
b
Reeds in het jaar 1779 bedroegen de verfchilIende zoorten
van Graanen, in dat Ryk voortgeteeld, meer dan 700,000.
Tonnen. in de. meeste Landen en Ryken van Europa
heeft men tegenwoordig Genootfchappen ter Verbetermg
van den Landbouw, en om dien aan te moedigen. Zelfs
in Spanje , waar; even als in Portugal, de grootite tegenzin tegen dat ,overnuttig bedryf plagt te wezen, zyn nu
ook dergelyke maatfchappyen opgeregt; terwy1 veele fchryvers hunne Landgenooten aanfpooren, om dien algemeenen grondllag van de welvaart des Lands met yver ter
hand te neemen. Sints het midden deezer BeitWe is 'er
geen yolk in Europa, of het weet, dat de Landbouw
eene zaak is van groot aanbelang , en de eerfle en beftendigfte rykdom des itaats; overal legt men 'er zich meer op
toe, en brengt dien tot grootere volkomenheid; verfcheiden nieuwe of fchaarsbekende Gewasfen verttrekken bier
van ten bewyze ; de Tabak , by voorbeeld, de zo nuttige Aardappelen, Rabarber, en veele VerfflofFen.
De Koophandel is den Landbouw altoos hinderlyk geweest; by is fchitterender, en verblindt meer, maar nice
zo grondig en beftendig. IIe Koophandel verfchaft, in veel
minder tyds , rykdom.nen aan . den Staat , en een pled
bettaan aan het Volk, waar door het zelve fpoedig in getal
toeneemt; en door de Zeevaart verkrygt by nieuwe kragt en
iterkte. Sims langen tyd is dezelve ook bet voornaarn
bedoelde der Staatkunde geweest; byna alle de Oorlogen,
zedert de Vrede van Ut,echr, zyn ontfieran over den
Koophandel; en al het geene dezelve anders bedoeld mogen
hebben, is door bykomende binflandigheden vervolgens
veroorzaakt. Alle die Oorlogen , en daarop volgende Tractaaten van Vrede, bragten egter geene groote verandering
te wege in den Stoat des Koophandels van Europa. Engeland behield de overmagt ter Zee, welke dat Ryk door
de Vrede van Utrecht verkreeg; en 't hieldt niet op zynen
Koophandel verder nit te breiden; terwyl die van. Frankryk
en van Rolland. van tyd tot tyd verzwakte ‘ l .EzirePA
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veranderde zich byna alles; maar de Staat van den Koophandel onderging 'er geen van belang, en bleef nagenoeg
op den ouden voet. Thans egter is die tyd gekornen;
de uittlag van den laatften 0,orlog , tot welks eindiging de
grond reeds gelegd is, zalln den Koophandel eene verandering veroorzaaken, well zich over gansch Europa
verfpreiden zal. Het gewigtig Verhond, de Gewapende
Neutraliteit , moet natuurlyker wyze den g anfchen KoopNadel een geheel anderen loop does neemen, en zal
mogelyk ten laaften zulk een gelyk gewigt hervoortbrengen, dat 'er een nieuw tydperk, voor alle de Ryken en
Landen van Europa, uit ontftaan zal.
Dat de Staatkunde owtrent Buitenlandfche zaaken niet
weinig veranderd zy, bewyzen haare tegenwoordige
grondregels, en manier van onderhandelingen middagklaar,
De Overmagt van 't. Huis van Oostenryk, onder de Regeering van Karel den Vden, bragt de Balans van Europa
voort: dien grondregel , volgens welken men de onderfcheidene Magten van Europa in een gelyk-gewigt moet
tragten te houden, volgden alle de Hoven beflendig tot in
bet midden van deeze Ecuw. Maar zedert dien tyd zyn
'er Verbonden aangegaan, die geheel en al aanloopen tegen de Balans van Europa; en thans is zy geen regel
meer der Staatkunde (*). Ondertusfchen. kan men niet
ontkennen, dat 'er onder de tegenwoordige Verbonden,
tusfchen de Hoven van Europa, zulke gevonden worden
die men niet wel natuurlyke Verbonden heeten kan. Het
Familie-Verbond tusfchen de Hoven van Bourbon, by voorbeeld , hoe kan men dat natuurlyk noemen? De Nationaale Yverzugt tusfchen de Franfchen en de Spanjaarden zal
men nimmer kunnen uitrooieu. Nooit zal de Napolitaan
den Vriend der Franlchen worden , alfchoon de beide Koningen Vrienden zyn. Naast elkanderen ftrydende, zuL
len zy niet veel uitvoeren; en niet zelden met vereende
kragten zich onderling meer hinderlyk zyn , dan voOrdeelen behaalen. Door de Maagfchap der Vorften word geen
verbond natutirlyk , befiendig, en in de daad nuttig; het
voordeel des Staats kan zulks alleen te wegc brengen.
Da
(*) Misiehien ook om dat men de vrugteloosheld van deezen
regel by ondervinding gewaar wierdt ; Engeland immers wist
zy n overmagt ter Zee, tegen al het Belanshouden der andere
Hoven aan , te handhaaven, en het derde gedeelte der gebeelo
Sehipvaart van Europa aan zich te trekken,
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De nat untlykito verbomlen zyn de zulken, welke geen
oortduurencie verceniging van Staats-oogmerken hedoeien,
maar aangegaan werden, om elkancieren te onderilennen, ter verkry gingvan eene bepaalde zaak; en die
derhalve, zo dra dezelve krkreegen, en dus het eenige
oogincrk van 't verbond bereikt is, op het cog ,2111)iik. en
met de daad zelve ophouden, zo dat ze in 't gelieet geed/
bellaan nicer Lebben. Van dien aart was het Verbond
tusichen Ongeniy.Z! Rusland , en Pr aisfen , ter verkryging
hunner aanfpraaken op een gedeelte van Polen. Die groote gebeurtcnis , ondertuslchen , welke in gevolge van dit
Verbond voorviel, heeft haars gelyke niet in de Gefcliiedenis; geheel Europa had Vrede, en de linden ruim; ze
bleef in rust, en ilelde 'er zich niet tegen; Beene van
haare VorIten tlelden dien repel in 't werk , van insgelyks
zyne magt te vermeerderen , als by ziet dat anderen zulks
doen. In bet jaar 1733 verwekte de bloote Verkiezing
eens Konings van Polen eenen hevigen en zeer uitgebrei.
den Kryg; in het jaar 1773 blyft alles in Rust en Vrede,
niet tegenftaande geheele Provintien van Polen ingenomen
werden.
De onderhandelingen, welke men hield ter fluiting van
bet genielde Verhond, gelyk ook van eenige andere, zedert
het midden deezer Eeuwe , werden op eene gansch nieuwe
manier gedreeven. i:uropa kan , in deeze nieuwe manier
van handelen over Staatszaaken, de kunst vinden om op
eene fpoedige wyze Verbonden te fluiten en Staatsbelangen
te vereffenen , zonder door de maar al te veel ingedronge
wydloopigheid en langdraadige raadllagen veel tyds te verHezen. Welk eene langwyligheid heerschte 'er, zelfs nog
in 't begin deezer Eeuw, in de Onderhandelingen van Vrcde of over andere Staaiszaaken I Teen veripilde men weer
j aaren can zaaken van weinig aaubelangs, dan tegenwoordig \Veeken aan de ewigtigilen. De oorzaak is deeze
men plagt alles door gGezanten te handelen; thans neemeu
de Vortlen zelve, in yeele gevallen, die tank op zich ; men
heeft zulks ten minflen reeds meermaalen gezien. En, dewy' men voortyds niet zo in alles gereed was ten Oorlog,
als tegenwoordig, kon men ook met zulk een nachnik zyu
eifcben niet doen Belden; want nu zyn de Vorften veelal in
fact, om den Kryg te beginnen , of dien verder voort te
zetten; 't welk de Onderbandelingen eigenaartig zeer ernmnakt.

Wilde men aitoos bereid zyn ten Oorlog, bet Krygswee.
Q(1 4
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zen moest dan eene andere gedaante hebben ; het verkreeg
dezelve ook umtrent het midden van deeze Eeuw. 't is
waar,, liodewyk de XIVde onderhield reeds, zelfs in Vredenstyden, zulke groote Heirlegers , dat hy de itigter der
groote Krygsmagten in Euro& fchynt te weezen. Geene
der andere Vorften egter ,,yOlgde dit voorbeeld dan eerst
Lange daarna. Toen Keizer Karel de Vide ftierf, had
Oostenryk , fchoonmen den dood des Keizers een geruimen
tyd te gemoet gezien hadde, nogtans zo weinig Troepen ,
dat het zyne Lander aan de vyanden ten proof moest geeven ; vindende de Koningin zig genoodzaakt , haare Hofplaats te verlaaten, en Ira Hongarye te vlugten. Thans zyn
alle de Grenzen van Oostenryk voorzien met KrYgsvolk;
en de meeste Europeefche Voraen houden dien zelfden regel. Nauwkeurig gerproken, kan men niet eens zeggen,
dat Lodelvyk de XIVde in Vredenstyden groote Legers op
de been hield; want hy voerde byna altoos Kryg: in de
ideine tusfchenpoozen was het nauwlyks iets meer dan een
Itilfland van wapenen. Thans ilaan 'er in Europa, niet alleen in tyd van Vrede, maar zelfs al is 'er geen het minfte
vermoeden van een op handen zynde Kryg; altoos meer
dan 66n en een half millioen manfchap in de wapenen, ten
alien oogenblikke gereed , en toegerust ten Oorlog. Deeze
vreeslyke Legers, in dienst van onderfcheidene Voraen ,
houden de wederzydfche Voraen in toom; en veroorzaaken, door hunne geduurige Krygsoefeningen , dat 'er minder
Kryg ontftaat. In tyd van Vrede brengen zy de Krygskunde tot eenen grooten trap van volkomenheid, en verkrygen
die hebbelyke vaardigheid in welke het Pruisfisch Heir uitmunt. Zy verfchaffen dus den Staat eene groote zekerheid, en zyn denzelven nit dien hoofde zeer nuttig; maar
men moet teffens erkennen , dat zy denzelven in meer dan
opzigt veel nadeels toebrengen.
indien men Reit, dat 'er, van de anderhalf millioen gewapende inwoonderen, zich een halve millioen in den Egt
begeeft, rekent men gewislyk niet te weinig; want het is
bekend hoc hezwaarlyk het voor een Soldaat zy te trouwen.
Derhalven blyft 'er een geheel millioen ongehuwd, om dat
zy in Krygsdienst zyn. Welk een onzaglyk nadeel voor de
bevolking! Gerustlyk mag men rekenen , dat ieder van
bun , in het Huwelyk getreeden, ten minaen vier Kinderen
zou verkreegen hebben: want de Soldaaten zyn de bloem
des Lands; de ilerkae en gezondfte gefiellen. Neemt men
yerder in aanmerking, dat 'er, door gebrek, onmaatigheidziek,
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Ziekte en den Kryg, in twintig jaaren zoo veele verlooren
gain als het geheele getal des Legers bedraagt; des men
elke twintig jaar genoodzaakt zy het geheele Leger weder
op nieuvvs uit den Stoat te,neemen, en dus telkens weder
een millioen mansperzoonenk weerhoudt afkomelingen te
verwekken; dan moet men verbaasd ftaan over het groot
getal het welk men daar door' belet den Staat te helpen bevolken. In an Eeuw weert men vyf millioenen Huwelyken door twintig millioenen Kinderen , welke uit dezelve
hadden kunnen voortfpruiten. Zie daar reeds vyf en twintig millioenen minder voor de bevOlking! en dan zyn 'er
nog niet by gerekend bet groot getal afkomelingen, die de
twintig millioenen aan bet Ryk hadden kunnen fchenken.
Bet eisfelyk verlies van Volk, hier uit voortvloeiende,
de eerfle Eeuw, na de oprigting dier altoos blyvende en
overgroote Legermagten, is egter nog niets in vergelyking van dat, het welk den Staat, in de tweede, derde,
en volgende Eeuwen, 'er noodwendig door lyden moet.
er. Solciaaten betreft • behalven,
\Vat de onegte kinderen der
'
dat de opvoeding, die dezelve doorgaans verkrygen,
hun
zeldzaam• tot zeer nutte leden van den Burgerflaat maakt,
hun getal is zo gering, dat onze begrooting van het verlies
daar door niet ongegrond kan worden; en dezelve zal
komen kunnen doorgaan , om dat Wy die zo klein gemnakt
hebben als mogelyk was. Men legt 'er zich thans op nit ,
om het getal der Monniken te verminderen, vermits die
Stand nadeelig is aan de Bevolking; maar die der Krygslieden is nog veel Nadeeliger. De Monniken ontneemen
der voortteeling, der vlyt, werkzaamheid en den Landbouw zo veele der uitgeleezenfle en flerkfte des Mannelyken Geflagts niet als de Soldaaten ; welke boyemlicli
den Stoat veel grooter en lastiger by een te brengen Som.
men kosten dan de Monniken. Een Krygs-Regeering is
lets gedwongens; zy kan wonderen doen, maar zich niet
flaande houden. De Stoat lydt te veel in de voornaamfte
bron van deszelfs welvaard.
Ondertuslchen geeft het altoos op de been houdender
groote Legermagten echter dit voordeel, dot 'er de Oorloomeermaals door geweerd words. In de voorige Eeuw
was bet , van bet begin tot aan bet erode, genoegzaam
altoos ryg: flegts zeven jaaren van die honderd had
gansch Europa Vrede; van r 668 tot 1672, en van 1679
tot 1682; en die laatfte drie jaaren waren niet eens vol.
komen vredig, vermits het inneeraen van Stratshig, ca
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de zaak van den Elfas. Drie en Negentig jaaren was 'er
dan dan ,daar, Oorlog in Europa ; maar in de reeds
verloopen twee en tachtig jaaren deezer Eeuwe , heeft men
acht en twintig Jaaren Vrede gehad , en vier en vyftig
jaaren Kryg; en onder de -04:trlOgen , in deeze Eeuw gevoerd, zyn 'er maar vier geweest, die men groot kan
uoemen , en zich vry ver uitbreidden.
Thans voert men den Icryg ook niet met zulk eene
verbittering; en dezelve vernier zoo veel menichen niet
als in vroegere tyden. Zelfs :in de beflisfendile Hoofdgevegten fneuvelt 'er veel minder yolks dan voorlieen. De
uitvinding van het Buskruid is eene weldaad voor het
IVIenschdoin geworden; en heeft een einde gemaakt aan
dat eisfelyk.nedervellen , toen Man tegen
an moordde.
Tegenwoordig b-eflist ale Kunst de tegen ; de beste
Evolutien en Maneuvres , beneffens bet grove Gefchut ,
doen thans alies, en ze kosten veel minder Menfchen het
ley en , dan te vooren , toen de Krygskunst meer op moorden uitliep.
Schoon nu deeze verbeterendeVerandering lange in het Oorr
logvoeren reeds voor 't midden deezer Eeuwe begonnen is , ze
wordt egter van tyd tot tyd volkomener; het befchaaven en
verzagten der zeden , en de algemeener Menschliefde, toonen ,
ook in dit opzigt, aerzelver vermogenden invloed. Dit
blykt uit de rust , welke men tegenwoordig in de Steden geniet , al zyn ze by het tooneel des Oorlogs; uit
het verfchoonen der Landeryen en der lm,voonders ; de
gefirenge Krygstugt ; de goede Orde in de Legers , en
uit het zagtaartig en welleevend gedrag der wederzytilche
Vyanden tegen elkanderen.
• De Oorlog ter Zee heeft Been minder gunaige verancle
ring ondergaan dan die te Mande. Immers men behaalt
ook daar voordeelen, en zelfs de overwinning , met veel
minder verlies van Menfchen ter wederzyden : veel magtiger Vlooten, en eene verhevener Kunst , volgens welke
alle vereischte verrigtingen veel natiwkeuriger en meer geregeld u elchieden dan te vooren, brengen zulks te wege.
Ziec bdaar eene korte Schets der tegenwoordige gefteldheid van Europa, welke te gelylt eenig denkbeeld geeft
van de groote verandering, die zich in dit ons Werelddeel , omtrent het midden deezer Eeuwe, heeft beginnen
te vertoonen ,. of althaus nicer blykbaar en aanmerklyker
geworden is.
C U-
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CUPI D 0 EN DE VLIET NIMF EN;
vrylyk gevolgd naar 't Fransch van den Kardinaal DE BERMS.
Door

L. STDPEXNDAAL, P.Z.

Dtgt by can koele do heldre Mon ,
Die over 't veldgroen raislcitend vlocide,
Befchaauwd voor 't vitur der zomerzon,
Was 't , dat de ilaep Cupido boeide.
De Nimfen, zonder kwaed vermoan,
Gaen naer hem toe met ftille treden:
Belust op 't fleelen van eon' zoan ,
Bcwondren zc zyn' fchoone laden.
Hoe rood, myn Zuster, is zyn mond!
Roept de eau, verbaesd en opgetoogen.
De MM word wakker op deez' !loud,
En dacht : haest traft u myn vermogen.
Door 't itartbetovrend ooggelonk
Verborg by zyne guiteRreeken.
Dacr vreugd nit alter oogen blonk,
Werd hy, van fchoot op fchoot, bekeeken.
Nu word, van geurig bloungewas
Een kransje voor zyn hoofd gevlochten;
Dc Liefde, listig op dit pas,
Kuscht haer, die zyne vriendfchap zogten.
Maer rasch ontdekken zy den glocd, Die, dag en nacht, brand in hear' haven;
't Verraed des Mins, die al het goed
Ago hem gedaen, beloont met fmaricn.
Ach ! geef ons toch de Intlinte wear,
Lief kind! was hear aenhoudend frnecken,
Ontrust gy ons , zo 1E1 en teed
Wy branden is dc
beeken.
Vocd liever, dan dat ge u beltlaegr,
Antwoord Copied, myn' minne yonken ;
'k Ontacel: die, als het my behacar,

Ainer 'c blusfchen is my niet gefchonken.
LUCHTS4
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MENGELWERK,
TOTFRAA YE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BE TREKKELYK.

VERKLAARING VAN SPREUKEN XXX. VS. 15.

De Bloedzuiger heeft twee Dochters , Geeft, Geeft.
Door THOMAS HUNT , D. D. T. R. &
Ling. Heb. & Arab.

S S. Profesf.

Den Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandfche
Letteroefeningen.
MYNE HERREN!
,, j Twe vriendlykheid , om ,zo fpoedig , myne Vertaalde

Verklaaring van sPR. XIX. -24. eene plaats , in uw
1, Mengdwerk , in te ruimen , heeft my aangezet om ook
,/ de volgende Verklaaring. van SPR. XXX. 15. UL. of te
55 vaardigen ; misfchien vind ik my opgewekt , om, ver91 volgens,, nog eene en andere te zendeu. Intusfchen heb
I) ik ontdekt, dat, in vroegeren tyd , eene en andere VerMIN,
I
door UL. geplaatst is,, ik heb ze
53 klaaring van
51 uitgetekend om geen vergeeffchen arbeid te doen,
9) Hebt myne groete , enz."
51

.1'.t

+

+

De Woorden De Eloedzuiger heeft twee Dogters, Geeft,
Geeft, is een der wyze Gezegdens van AGUR welke men
houdt voor zo veele Antwoorden op verfcheide zedekundige Vraagen , hem gedaan , door zyne twee Leerlingen ,
IT HIEL en ucTIAL. Eenige weinige Verzen te vooren ,
worden zy veronderfteld hem gevraagd te bebben , welk
aandeel aan de geluksgoederen deezer Wereld by een befcheiden deel rekende , en om 't welk hy, als zodanig ,
badt ? Waar op hy hun vs. 7. te gemoet voert : Twee
dingen heb ik van u begeerd, en onthoudt ze my niet eer ik
flerve: Ydelheid en Leugentaale doet verre van my, Ar7noede of Rykdoin geef my niet, voedt my met het Pro,d
myns bercheiden deels: op dat ik zot zynde u dan niet verRr
lo.
. V. DEEL. MENGELW. NO. 13.
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kchene , en zegge , wie is de HEERE ? of dat ik verarmd
zynde dan niet en fleele en den Naam myns coos aantaste.
In deezer voege van hem geleerd hebbende, waar
in het weezenlyk Genoegen en de Voldoening beitondt,
fchynen zy begeerig , (dewyl tegenovergeftelde dingen elkander ophelderen,) om het omgekeercie van dien gelukkigen Staat te kennen, en hem, ten einde de Vraag zo
fterk als mogelyk te maaken; gevraagd te hebben, welk
bet onverzaadelykst Schepzel op Aarde was? Zyn Antwoordt luidt :
De Bloedzuiger heeft twee Dochters , Geeft , Gee ft.
Het. woord, Bloedzuiger overgezet, is Aluka , 't welk
men alleen te deezer plaatze- aantreft: en 't geen ik, dewyl bet geen Wortel in de 1.-lehreeuniche taal heeft , aflei
van bet Arabisch woord Alak , 't welk Hangen of Klee'y en betekent. Door het woord Aluka verttaat men in 't
algemeen het Dier , 't geen Rabbi LE VI , een Geleerd
yoodsch Uitlegger, befehryft i „ als an Worm, die Men„ fchenbloed zuigt , en met voldaan is, eer by zich , tot
„ eene verbaazende maate, daar mede heeft opgevuld.:
„ dan aflaat, bet bloed ontlast, en wederkeert om zich
„ op nieuw vol te zuigen : en nooit op die wyze verza„ digd wordt.” Met an woord, bet zelfde Dier 't welk
in 't Latyn Sanguifuga , en by ons Bloedzuiger, geheeten
wordt.
Maar de Geleerde BOCHART (wiens gezag, ten opzigte van de Dieren in de Schriftuure voorkomende, zeer
groot gerekend wordt,) kant zich aan tegen deeze Ver.
taaling van bet woord Aluka, en zegt; om twee redenen, dezelve met te kunnen toeflemmen. Voor eerst , dewyl het bier met te pasfe kwam van den Bloedzuiger te
fpreeken. Ten anderen , vermids de Bloedzuiger, uit verrotting of bederf gebooren , niet gezegd kan worden, Dogters of Naakomelingen te hebben. Naa dit verwerpen
van de algemeen aangenomene betekenis van bet \voord
Aluka, gaat by voort om 'er zyne eigene vertaaling van
op te geeven.Zebogende, dat zy, die Aluka overzetten
door Sanguifuga of Bloedzuiger bet verwarred met een
ander woord , bykans van 'eel' en denzelfden Mai*, te
weeten , Alaka , den naam door de Arabieren en
andere Oosterfche Volken aan den Bloedzuiger gegeeven :
terwyi rIpty Aluka , eene geheel andere betekenis heft,
van
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Van 'dezelfde kragt zynde als het Arabisch Aluk, 't welk,
Voigens de beste Woordenboeken, Schikking , Ongeluk,
.Noodlot betekent , iets 't geen een Mensch over 't hoofd
banal , bent toegefchikt is , of zal fwerkomn. Dat
dit de waare zin is van het Vtoord in de Spreuk van SaDat, indien het
lomo, die wy thans overweegen.
vreemd moge fchynen dat de Schikking 6f het Noodlot
eene afkomst worde toegerchreeven , zulks nier meer is
dan geen wy leezen in ZEPH. II. 2. waar aan het Godlyk Wait baaren wordt toegerchreeven ; en dit zelfde
SPR. XXVII. 1. van den Dag van Morgen gezegd wordt.
Gebeurtenisfen worden, (volgens de aanmerking van MERCERUS . , op de laatst aangehaalde p/adts ,) by de Hebreeulven niet zelden de -Kinderen des Tyds geheeten.
Dat wat de Kinderen aanbelangt , hier aan de Schikking of het
Noodlot toegekend l en befchreeven door hun geroep Geeft,
Geeft, zy geene andere zyn dan of `79N1rI Sheol, dat is
Abaddo
de Plaats der Afgefche ide Zielen, en
dat is Verelerf , waai Jan wy SPR. XXVII. vs. 20. leezen , dat ze niet verzadigd worden. — Of anders,
indien men felt dat deeze twee bet zelfde betekenen ; de
Dogters zyn "NNW Sheol, de Plaats der Afgefcheide Zieinnt:', het Graf ; de eene ;ileeds de Ziel, de
ltn ,
ander het Lichaan wegneemende. Zo fpreekt 'er
CHART over; Rabbi MENACHEM, als aangehaald door Rabbi sot— JARCHI , tot 'having van zyn gevoelens bybrengende.
Maar met alien eerbied voor eenen. Man van diet'
Naam ,' kan ik Roc HART niet toevallen , noch in 't gem,
hy- bYbreng.t tot verwerping van de gewoone Vertaaling,
nod' in 't. geen by zegt tot {ba ying van zyne eigene..
Want, wat de twee redenen tegen de, gewoone Vertaaling
aanbelangt , kan ik voor eerst niet zien , dat bet gewaagea
van den Eloedzuiger zo vreemd is van het oogmerk deezer Plaatze, als hy het opvat. .In tegendeel, het oogmerk
des Heiligen Schuvers geen ander zynde, dan om , (gelyk zulks uit den zamenhang Iflykt,) de Ondeugden ,
Gier ghete Eerzugt, Knevelaary en foortgelyke, ten toots
to kan ik niet zien, hoe hy van dezelve een lee.
vendiger en treffender befchryving kon geeven, dan onder
het zinnebeeld van eenen Bl edzuiger; een Dier, 't welk,
door alle eeuwen heen. , en by alle Schryvers, fpreekwoordelyk gebruikt is van wegen deszelfs Greetigheld en
On
rz
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Onverzaadelykheid. Zelfs zou ik denken, dat zyne eige*
ne Verklaaring gedrukt gaat door de zwaarigheid, dat ze
niet aan den Zamenhang beantwoordt : dewyl 'er in den
zelven, of in 't geheele Hoofdituk, wets voorkomt, om
zyn denkbeeld van Schikking of Noodlot te onderfchraagen. - Ten tweeden , wat zyne andere reden, ota
den Bloedzuiger te verwerpen , aanbelangt , daar uit ontleend 1 dat dezelve nit Verrotting voortkomt, denk ik ,
dat het gefchil, eertyds gevoerd over deeze hervoortbrenging der Dieren thans geheel aan de ontkennende zyde
beflist is ; en dit vastflaande, -kan zulks geene tegenwerping opleveren tegen onze opvatting van het woord in
den zin van Bloedzuiger, dat dezelve gezegd words Dochters te hebben : dewyl dezelve dan, even als andere Dieren, zyn geflacht voortteelende , moet voortplanten.
Zo vervallen dan BOCHAR'fS redenen tegen de gewoone Vertaaling van het woord. Laat ons - na overweegen wat hy zegt tot verdeediging van zyne eigene. Naardernaal hy hier aandtinge op eerie keurigheid in de
Spelkunst, zal ik 'er meer van zeggen dan de zaak anders zou eifchen. Hy zegt ons , dat, dewyl de gewoone naam van den Bloedzuiger In. de Arabiefche , Syriefche
en Chaldeeuwfche taalen gefchreeven worde Alaka,
zonder een vau (of u) het meer dan waarfchynlyk is,
dat de Hebreeuwfche Nham van dat Dier , was 'er zutk
een in de Heilige Schrift, ook indiervoege zou gefchreeven geweest zyn , en niet Aluka, met een vau (of u),
't welk, derhalven, eenig ander ding moet betekenen,
by hem de Schikking of het Noodlot in de Arabiefche
taale Aluk. Dit is zyn bewys , ten voordeele zyner nieuwe uitlegging. Doch , myns bedunkens, fteekt 'er het
gewigt niet in , 't welk by daar aan hangs. - 1k
Item toe dat de Arabieren den Bloedzuiger Alaka heeten,
van het werkwoord Alak , Hangen, Kleeven. Maar dan
zyne gevolgtrekking, dat, derhalven, indien de Bloedzuiger bier bedoeld was, .het woord Alaka en niet Aluka
zou gefchreeven geweest zyn, kan ik .niet toefitmmen.
Want de Letter vau tot de liters Serviles , gelyk de Letterkundigen dezelven noemen, behoorende, zou ik vraagen, of de oude Hebreeuwen, den naam des Bloedzuiger:
van Alak vormende , dezelfde vryheid niet hadden om de
vau 'er in te zetten als de Arabieren, Syriers en Chaldeeuwen , om 'er die Letter uit te laaten ? Zy hadden
die ontwyfeld, en meer; anderzints moeten ivy zeggen dat
de
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de Uitfpraaken (dialects) de regelaars zyn der Oorfpronglyke
Taalen, en dat de Oorfpronglyke taal de Uitfpraaken niet
regelt, 't welk aanloopt tegen de Gefchiedents en de gewoonte van alle Taalen in de Wereld. In Bede , derhalven , van te zeggen , dat de- Arabieren en andere Oosterfche Volken den Bloedzuiger niet met den naam van Aluka noemen , en daarom de oude Hebreeuwen zulks niet
deeden , zou het veel redelyker zyn te zeggen, dat de
oude Hebreeuwen dien naam daar toe bezigden, en de Arabieren, als rnede andere Oosterfche Volken, bet ook gedam hebben.
Maar, laaten de Chaldeeuwen en Syriers in de daad de
Vatt uit, even als de Arabieren? Ik geloof,, men zal het
tegendeel bevinden, zelfs volgens des gemelden Schryvers
eigen berigt. Want, ten zelfden tyde als by ons meldt,
dat het woord zoneler Vau gevonden wordt in den Lexicon van FERRARRIS , en in den Thefaurusl van THOMAS A.
NOVARIA belydt by dat by het'er mede vindt in de Chatdeeuwfche Uithreiding van PSALM XII. 8. en van SPR.
XXX. 15. Hy mogt de Syrifche Overzetting van de laatfte ' et bygevoegd hebben. Indien wy nu van bet
Gebruik en het Schryven Bens woords niet liever willen
oordeelen nit het geen wy in Woordenboeken ontmoeten,
dan uit de Schryvers 2elve, uit welke deeze Woordenboeken ontleend zyn , 't welk ik In geenen deele denk dat
een bevoegd Taaloordeelaar zal billyken , hebben wy,
Inyns agtens, veel weer reden om te beiluiten dat de Chaldeeuven en Syriers de Vau behouden, dan overflaan. —
1-Iet bewys , door hem uit den Talmud aangevoerd, is van
geen beter ftempel. By RIIXTORF waargenomen hebbende,
dat eene vroegere uitgaave van dat Boek het woord zonder Vau las, befluit by terftond , dat bet zo moet geleezen worden , en berispt de Uitgeevers van den Druk des
ars 1645, wegens het invoegen van die Letter. Terwyl
de weezenlyke toedragt -der zaake geen ander fchynt dan,
deeze, dat die Uitgeevers, het woord met een Vau gefchreeven ziende, indien niet in de Copy , naar welke zy
drukten , nogthans in de hovengemelde plaatzen in het Hebreeuwsch van SPR. XXX. is. (en het woord komt nergens elders in den. Bybel voor) . in de Chaldeewwfche en
Syrifche Overzettirgen daarvan,. in den Targum op PSALM
XII. 8 , en mogelyk in zommige andere Boeken , hunne
uitgaave daar volgens wilden fchikken; het voor toegeftaan
ieemende (gelyk zy billyk doen mogten,) dat die anders.
Rr 3
la-
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lazen ongelyk hadden. lk befluit derhalven, dat Te'
genwerping tegen de gewoone Vertaaling
wn A iuket gemaakt, daar uit ontleend dat hct met een Vat gelchreven is , geen kragt heeft; tuaar dat 'cr, in te,;Lndeet
rede ter wereld is mil te denken, eat uit de recite betekenis
is, dewyl men ze gelehreeven vindt.
't Gezag van Rabbi MENACHEM is zo verre van des
Schryvers gevoelen te beguniligen , dat hct veeleer tot
omverItooting diem. Rabbi SALOM0N zegt : „ 111 EN A C HEM
het woord (rii";,t7.::) in den Letterlyken zin vo-klaaren„ de , leert ons dat het een Arabiesch woord is.” Waar
by door den Letterlyken zin, zo 't my voorkomt, den
Bioedzuiger verftaat , bewaard in cell Arab :e sch wortelwo , d
,
vilc 't welk Hangen of Kleeven betekent , en Diet
't welk Rabbi SALOMON vervolgens meldt , als de Verldaaring van andere Uitleggeren. I Tier merle items de Overzetting van GIGGE1US van deeze plants overeen (*).
Dus veel van bet woord il() .1 -4'. Maar dit is het eenig
verfchil niet over deeze Plaats. Want veelen, die, door
Aluka , den Bloedzuiger verflaan , zyn nog verdeeld in hunne gevoelens wegens de Dochters. Wie en war zy zyn?
De Bloedzuiger, leezen wy, heeft twee Dochters, (roepende) Geeft , Geeft (1-).— Wie zyn deeze twee Dochters?
Welke zyn haare Naamen ? Waar zullen wy ze zoeken?
DE GROOT en eenige anderen zeggen , dat de Tong van
den Bloedzuiger gevorkt zynde , haare Twee Dochters de
twee takken of punten daar van .zyn. Maar bier tegen
wordt ,met regttegengevvorpen , dat , behalven flauwheid en oneigenheid van het Lid eens Diers , deszelfs afkomst te noemen, verrigt de Bloedzuiger het zuigen niet
met de Tong maar met de Lippen. Anderen verflaan
door de Twee rockers van den Bloedzuiger de twee foorten deezes Diers : de een in zoet, de andere in zout water
leevende. Doch bier op wordt aangemerkt , dat die zich
in Zee outhoudt , geen blued zuigt, en dos bier door AGUR
niet kan bedoeld worden.
frog anderen hegten deeze
woor:7) fly fehryft: „ juxta interpretationern Menachem ,ut fo„ nat , vox hme intelligenda, et erit vox Arabica."
(t) De Engelfc. Vertaaling heeft het woord roepende 'er in
gevocgd.
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woorden met de volgenok in deezer voege zamen. De
Bloedzuige r heeft twee Dochters,ja 'er zyn drie dingen , die
niet verzadigd kunnen worden., la vier, die nimrner zeggen
het is- genoeg. Het Graf , de gefloote Baarmoeder, de Aarde, die van Water niet verzadigd wordt, en het hur zegt
niet, het is genoeg. Dan tegen deeze Verklaaring wordt
VAN SPREUKEN

ingebragt , dat de tellende opkiimming een flap te hoog
gaat, want, heginuende met Twee, komt dezelve tot Drie,
en vervolgens tot Vier ; 't welk aanloopt tegen het gebruik
der Schriftuure , welke , in dergelyke gevällen , nooit verder dan een Eenheid gaat, die by 't eerst gemelde getal
voe gende ; gelyk gezien kan worden uit die plaatzen, waar
in trusdamge opklimmin gen voorkomen , als byzonder in het
Deet dingen zyn voor my
18 vers van dit Hoofdfluk.
b
te wonderbtar , ja vier , die ik niet weet. Zommigen zeggen, dat, fchoon wy geen voorbeeld van zulk eene getals
opt:lin-ming in den Bybel hebben, bier nit geenzins vOlgt ,
dat dezelve by de Hebreeuwen nooit gebruikt Is anderen ,
dat dit niet onwaarfchynlyk is; maar dat de. liebreeinviche
Text, in flede van 'S°1V, Twee, eertyds 11")*C1 Drie voor
eerfle getal geleezen hebbe: dewyl de LXX Overzetters
dit getal by den Bloedzuiger voegen ,erig S-vyareees.
Zo heeft ook de Arabiefche en de Syriefche Overzetting.
Hier op antwoord ik, dat, men het eerfle getal Drie neemende , met de LXX, en dus de getalsopklimming geregeld Itellende , deeze Overzetting my de rechte niet dunke : voor zo veel de Vier dingen , welke dan voor de
Dogters van den Bloedzuiger mocten genomen worden,
naamlyk het Graf, de ge/loote Baarmoeder,, de Artie en
het dingen zyn, die met Beene eigenaartigheid altons , is zelfs met geen den minflen fchyn , Dochters van
den Bloedzuiger kunnen heeten,
Ik kan my, overzulks, niet verdenigen met de Schriftverklaarders , die deeze zinuiting in het volgende doen
voortloopen. 't Is een Spreuk op zichzelve Itaande: en
wy behoeven niet huiten den Text te gaan, om de Dochters van den Bloedzuiger op te zoeken: zy worden 'er uitdruklyk in genoemd , by haare eigene naamen in 't Hebreeuwsch
Hab , Hab, by ons Geeft, Geeft ,
hetzelfde , 't welk de bedorve en geldgierige Regeerders
van lsrdl, die HozEA IV. 18. gezegd worden =PT Raba
Geeft te beminnen , ter zyde aftrok. Zeer eigenaartig beeten deeze Dochters van den Bloedzuiger, dat Zinnebeeld,
van.
Kr 4
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van Begeerlykheid en Onverzaadelykheid , de Overleggingen van een greetig en onvoldaan gemoed, brengen natuurlyk zulk eene taal voort. Het woord roepende , door
onze Engelfche Vertaalers zonder eenige noodzaakc daar
ingevoegd, weglaatende , 't welk, de Uitleggers buiten dit
Vers brengende, om de Dochters van den Aluka te zoeken, gelegenheid fchynt gegeeven te hebben tot veele
zwaarigheden , ten deezen aanziene in 't midden gebragt,
zet ik de Spreuk over.
De Bloedzuiger heeft twee Dochters , Geeft,Geeft.
Dus zet ook de Chaldeeuwfche Uitbreiding dit vers over,
fchoon de Latynfche Vertaaler van dezelve het woordje
zeggende , flrydig met het oorfpronglyke , daar heeft gelieven te plaatzen. De Griekfche Vertaaling van SYMMACHUS is: De Bloedzuiger heeft twee Dogters , Breng ,Breng.
Eenige , hoe wel wet:lige der hedendaagfche Vertaalers,
[onder deezen.00k onze Nederduitfche Overzetters volgen
dit zelfde fpoor: de meesten hebben zich laaten misleiden ,
door het Dicentes (zeggende) van de Vulgata, om de twee
Dochters van den Bloedzuiger elders op te fpeuren, naar dat
bunne Verbeeldingskragt hun leidde (*). Maar dit woord
is zo vreemd in 't oorfpronglyke , als zinftoorende. Van dit
overtollig woord ontlast, heeft de Spreuk het waare voorkomen en den trant van een Oostersch kortbondig Vooritel,
en iets treffends : kortom is dezelve dan waardig geteld te
worden , onder de .Woorden of verftandige Gezegden van
AcuR. , een Man , van wegen zyne Wysheid, met SALOMO
in eenen rang gefteld.
CZYCtIreEl XVCCVAIALIVeti de,.
(*) De° LXX hebben voor Irr
itaione dilet-to vel diligentes ; ontleenende
niet van Ira
amayit.
dedit maar van
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VRYE GEDAGTEN EN AANMERKINGEN OVER HET NIET BE*
SMETTELYKE VAN DEN ROODENLOOP TE 'S HDRTOGEN.
BOSCH, IN DE JAREN 1781 EN 1783 (4).

Door
JACOB VAN DER HAAR.

at de Roodeloop (Dyfenteria) eene befmettelyke Ziekte
D
zoude zyn , en, even als de Pest, van den eenen mensch
tot den anderen overgaan, word , in het algemeen,geloofd,
en van de meeste Schryvers erkend: hier van daan alle die
belemmerende onheilen by het heerfchen dezer Ziekte:
fchrik en afkerigheid voor zyne lieffte Vrienden ; — vrees
voor reizende Perzp,nen; — ttilfland van Onderhandeling
en Negotie , en eene menigte andere, zyn , gelyk ear
iegelyk weet, daat van bet droevig gevolg.
Dan ,het zy my gegund, te mogen vragen: wie heeft, tot
bier toe , onweerlegbaar bewezen, dat deze Ziekte waarlyk
en in de daad befmettelyk is? Minim, het algemeen heerfchen
van eene Ziekte op eenige bepaalde plaatzen, of in byzondere huizen, alwaar 'er tevens vele ziek zyn en flerven, is
wel een klaar bewys , dat deze menfchen veelal door dezelfde in- of uitwendi 6g e oorzaak zyn aangedaan , maar bewyst
niet altoos, dat de eene door den anderen is befmet geworden. Want zo deze redekaveling doorging, dan zoude
men, met het zelfde recht, alle algemeen heerfchende
Ziekten, en vooral , de zogenaamde Noordfche Ziekte , van
het voorgaande jaar 1782, befinettelyk moeten noemen. En
hoe vele verfchillende foorten zyn 'er niet van algemene
Ziekten uit de lucht oorfpronkelyk en gevaarlyk , welke eg-:
ter nimmer met den verfchriklyken naam van befmettelyk
verdienen godoopt te worden ?
Dan, dat de Pest, de Kinderpokken, Schurft , enz. wel
degelyk befmettelyk zyn, en van het eene lichaam in het
andere, door dadelyke aanraking van befmate perzonen,
hunne klederen enz. overgaan, is onlochenbaar, en,
' Proefondervindingen , getoond. Maar,
door onbetwistbare
waar
(*) Dit Stukje is, gedeelteiyk , in de RotterdamCche Courant
van den 25 Sept. 1783, geplaatst geweest, maar, op verzoek
van zommigen, zo als bet bier voorkomt uitgebreid.
Rr 5
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waar zyn foortgelyke bewyzen , ten aanzien van den Roo-denloop CO?
Tocn in het jaar 171, een Battaillon van Orange Fries.,'
land, uit Maafiricht, alwaar de loop heerschte, in .'s Bosch
bezetting nam , en eenige manfcliap, met die Ziekte , had
mede gebragt , verfcheen kort Oaar op de Loop in 's Bosch,
alwaar by, waarfchynlyk, in gees halve Emmy geheerscht
had. Dit verwekte, vry natuurlyk, ()rider de goede Burgerye , een grooten fchrik , en bet fcheen, zo de meesten geloofden, volmaakt te bewyzen, dat deze Ziekte aldaar, eu
alleen, door befinetting was overgebragt. Dan in dit jaar.
3783_, ontftond 'er, na eenen zagten Winter een zeer heten Zomer, het welk verdient iu acht genomen te worden,
wederom dezelfde Loop, zonder dat Jemand durft zeggen
van waar by is aangebragt. En even zo is het in de meeste Steden en Plaatzen daar deze Ziekte gebeerscht heeft ,of
misfchien nog heerscht, gelegen.
lk moet bier deze Ziekte, dog waar kort, met andere,
welke haar voorgingen en vergezelden , bcfchouwen, en
aanmerken; dat, eenige weken, ja zelfs den gehelen voorzo(*) Dat de Pest , Kindcrpokkcn, Sehurft , cnz. voor
ting vatbaar zyn, is bekend , maar geenzints, zo veel ik

weet,
van den Roodenloop. - Hoe veel tyds 'or verloopt, voor

dat het natuurlyke of ingeente pestfinet uitbreekt, is my onbewust ; maar uit vele welbewezen voorbeelden meen ik
zeker ontdekt te hebben, dat , de natuurlyke befinetting
der Kinderpokken zig niet, clan na volkomen drie wekcn,
vertoont, terwyl de befinetting door Inenting, altoos, gelyk
Blom bekend is, binnen de hat dier tyci, dat is, vd6r den
twaalfden ` dag, verieh .ynt. - Of bier in ooh het groote
voordeel van de ingeente , boven de natuurlyke pokken, bethat, durf ik niet bepalen; niettemin meen ik, dat dit Stuk
de opmerkfng der Geleerden, die het lezen mogten , verdien:7. --De weinige, welke 1k, van eenen dollen Hond
grie11. " en waar van bet fmet gevat had, gezien heb;
ben de razerny tusfehen den soften en 6ofien dag gekregen.
Van agt, door denzelfden Liond gebeten, zyn 'er maar
twee dol geftorven ; de zes andere, en daar ender de ergfie,
die 'gr niets tegen gebruikten, zyn gezoncl gebleven.
Hoe veel duisterheids ligt 'er niet op de mceste, ja zeif de
Men kan., over de verrchillende
gemeenfte, Ziekten ?
heerfehende Ziekten; over het al- of niet befmettelyke van a'en
Roodenloop , zeer vele Vragen doen, welke niet beiintwoord.
kunuen worden.
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zomer , voor dat, in deze twee jaren ,den Loop in 's Bosch
verfcheen, 'er reeds eene menigte menrclien , foinwyl dye
of meer in ëën huis, klaagden, over eene geweldige jeukte, met, en zonder uittlag, in de hold, het welk, van eenige voor Schurft wierd aan gezien maar van my ,wierd
toegefchreven , aan eene in de luck of dampkring heerfchende flof, of aan eene, door de groote warmte verdunde, en met .het blued gemengtle galttolfe; al het welk my
dan ook, by eene voortduurende hitte , gelyk ook in 'de
daad geheurd is, voor meet en grooter Ziekten deed vrezen. De meesten bier van, die ik zelf behandeld heb, ge.
nazen door zagte, Verkoelende Laxeermiddelen, en door
veel imperiaal water te drinken, waar door zy in een Zap,
ten, door de kunst verwekten, Buikloop geraakten. En
fchoon deze uitflag en , jeukte by eenigen duurden,
weet ik Diet, dat iemand van 40 of 50, die ik 'er van
gezien heb, daarna een goeden of kwaden Buikloop, gekregen heeft.
Geduurende deze jeukte en nittlag in de huid, en voor
dal, de ware Loop zig opdeed, kregen anderen, zeker nit
dezelfde inwendige oorzaak, voor eenige weinige dagen
een zagten, goedaartigen, dog menigvuldigen Buikloop
(Diarrhcea,) die, door de goede Natunr, als de grootfte
Geneesmeesteresfe, zelf gewrogt„ aan de meesten heilzaam,
en flegts aan zwakken, en aan Kinderen nadeelig was. Et,
en een myner Meiden, kregen in dit jaar, merle dezelfde
goedaartige, ontlasting: — By eenige weinigen ging deze
outlasting, met braken (bort) gepaard. —En fchoon
deze goede Buikloop den kwaden Loop vooraf ging, ver.gezelde , in oorzaak dezelfde fcheen , en, over het algemeen , flegts in zagtheid 'er van verfchilde , maar in aantal
geweldig overtrof, wierd by nogthans van niemand, (misfchien, om dat 'er niemand aan ftierf,) belmettelyk genaamd.
Voor , en geduurende den waren Loop, gering nogthans
ten aanzien van 14000 Inwoonders in "s Bosch , heerschte
'er tevens ook, dog in een vry grooter aantal, eene verfchillende foort van Galachtige Koortzen, Welke, ontwyfelbaar almede nit dezelfde nit- of inwendige oorzaak, voortkwamen , maar in verfchillende onderwerpen , even als by
den Loop, ook verfchillende uitwerkingen hadden. En
fchoon deze Koortzen vier- of zesmaal meer menfehen dan
tie Loop wegfleepte, noemdeze evenwel niemand, het
welk te bewonderen is, befmettelyk, niemand fcheen 'er
ook
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ook bevreesd voor; terwyl de naam van Loop byna ceder
een verfchrikte.
Buiten vele andere Waarnemingen, onnodig hier te met.
den, verdient het misfchien eenige aandagt : dat, in van
ARCKELS Fundatie-huis alhier,, van de 41 zinnelooze, agt
perfonen, fchoon verre van den anderen geplaatst , den
Loop gekregen hebben, en drie daar van geflorven zyn,
terwyl alle huisbedienden volmaakt gezond gebleven zyn.
Indien nu de lucht of dampkring deze Ziekte niet voortbrengt, maar dat ze , even als de Pest , van den eenen mensch
tot den anderen moet worden voortgeplant, dan zy het my
nogmaals gegund, te mogen vragen: Op Welk eene wyze
zyn deze afgezonderde civile gevangenen befmet geworden?
Toont of toonen de bovengemelde Fluid-ziekten , de
veelvuldige zagte Buikloopen, hetgroote aantal van Koortzigen , de tevens, dog in een minder getal, heerfchende
Roodeloop, zelf by afgezonderde gevangenen , niet vry
clerk , dat deze laatfte Ziekte, zo wel als de drie eerfte ,niet
door eene ingebeelde befnaetting van den een tot den anderen, maar, door dezelfde of gelyke oorzaken, in de lichamen zeif geteeld , is hervoort gebragt ?
Van alle de Dodoren, Geestelyien en andere Perfonen ,
die , in deze twee jaren, zeer veel menfchen met den Loop
gezien en behandeld hebben; nog ook zelfs van hun die by
de .Zieken opgepast of zeif geflapen hebben, is 'er nauw/yks 66n met den Loop bezogt geworden, het geen zeker
moest gebeurd geweest zyn, zo wanneer zy behebt waren
geweest met de eerfte of inwendige oorzaak dezer Ziekte,
in hunne eigen lichamen. En wie zoude evenwel in dien
gevalle met gezegd hebben die en die is daar en daar befmet geworden. Thans meen ik, dat deze en dergelyke
zeggin gen niets minder dan bewyzen zyn, en evenwel
gclyks gebruikt worden, oin het vooroordeel te Raven.
Indien de Loop ook zo befnaettelyk ware gelyk men
denkt, dan zoude dit fmet natuurlyk in de twee voornaamfte handeldryvende Steden van ons Land, Amfterdam en
Rotterdam, en van daar tot wyd en zyd moeten worden
voortgeplant: en is het tegendeel waarachtig, ja gebeurt
het dikwyls , gelyk nog zelfs in dit jaar,, dat reizende perfonen uit plaatzen , daar de loop heerschte , in deze Steden
aan den Loop geraakt en behandeld zyn, wie heeft gehoord ,
dat die Ziekte door hun of.hunne Geneesmeesters , aldaar is
voortgeplant geworden ? En geen wonder! de eigenaartige
Loopaanbrengende lucht, het zy ze iets Arfenioaals bevat ,
of
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of bezWangerd is met onzigthare diertjes (Acari) Myten , of
bare eiertjes , die de Gal ontileken , en de darmen prikkelen : die zelfde onbekende en Ziekte aanbrengende lucht,
zeg ik, die over Gelderland en elders, op menfchen of bun
voedzel , gevallen is , en 'er meermalen valt , is, op Holland,
niet neergekomen , en komt 'er ook zeldzaam neer ; en dit
is, zo ik niet dwaal , de reden, waarom aldaar de zogenaamde befmetting , van den een tot den anderen , geen plaats
heeft gehad , nog kunnen hebben.
Zyn inmiddels Vreemdelingen (Reizigers) in of onder
zulk eene Ziekte-aanbren gende luchtftre k geweest; wor,
den zy dezelve deelachtig , en kan hun e goede natuursgefleldheid gelyk tog veelal by de mee ten plants beeft4
dezelve met vermengen ,dan neemen zy z mede naar hunne plaats , alwaar ze welhaast uitbreekt , dog zonder geiyk eene menigte voorbeelden .toonen , zig aldaar, gelyk
men zegt , voort te planten.
Maar is de laatst onderilelde, plaats, gelyk niet weinig
gebeurt , mede onder dezelfde Loop-ziekte aanbrengende
luchthreek gelegen, (want de ondervinding toont dat foortgelyke luchtftreken zig doorgaans vry verre , en wear.
fchynlyk , by herhaling , wyd en zyd uitbreiden) dan breekt
deze Ziekte ook aldaar ialgemeen nit. En zo de t'huis
gekomen Reiziger daarvan de eerfte blyken geeft dan
fchynt bet (zo men denkt) 2eer klaar, dat by deze Ziekte
daar, of daar en door belmetting , gehaald , en op zyne
woonplaats heeft overgebragt.
Gelieft nu iemand deze Ziekte-aanbrengende lucht , ten
aanzien van hun die 'er ziek door geworden zyn, befmettelyk te noemen ,ik, nog niemand, kan 'er lets tegen hebben: zy is het in de daacl ; maar daar uit volgt niet, dat
zy', die 'er door befmet zyn, dit fmet op anderen , die het
door de lucht niet ontfangen hebben, voortplanten. By
voorbeeld: de Zeeuwfche lucht is, voor velen die 'er niet
gewoon zyn, in heete drooge Zomers , befmettelyk , en
vooral in het voortbrengen van hardnekkige Koortzen.
Maar deze Koortzige Zieken fteken andere, in of buiten
die Provintie , niet aan ; er g hoeveel verfchillende Ziekteaanbrengende luchten , zonder van de Voor- en Najaars
Ziekten te fpreken , zou ik niet konnen te berde bren0-en-?
b
Maar, dat de Pest , Kinderpokken , en meer andere
ten , gelyk ik boven zeide , die niet uit de lucht, maar
door dadelyke behandeling van befinette menfchen,
re
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pe klederen en overneming van Ziekmakende fief, befmettelyk zyn, en Nan den een in den anderen overgaan,
blykt, order ineer andere , allerklaartst nit de bekende
En dat deze Ziekten zig op geeZlit in g (inoculatto).
ne nucleic wyze , nog door de lucht verfpreiden , gelyk ongelukkig , zelfs door geleerden, vry algemeen geloofd word,
blykt, uit bet volgende, , het welk onder meer andere ,
tot een overtuigend bewys, maar alleen behoef aan te haToen in het Jaar 1720 de Pest door een Schip met goederen uit Africa te Maifeilk was overgebragt, heerschte
die Ziekte zo verwoed , dat ze in 50 dagen, dat is, van
Jen , 3 July tot den 21 Augustus, (wanneer zy begon en
eindigde ,) 87,6,66 Nlenfchen wegfleepte. Dr. cHiced(NEjko,. die 'er van het Hof gezonden was, begroot het getal
doodeu op too,000; en 'neer dan 66n derde lnwooners van
bet Marfeilliaansch gebied. — Ruim g0000 herftelden.
flat deze Pest, na. de Atheenfche , de fchroomlyklie is
geweest, die ooit gewoed heeft, getuigen de Jaarboeken.
En nimmer heeft eenig Mensch , of Vorst ,aan bet menschdom zo veel heils toegebragt dan de Hertog van ORLEANS op
dien tyd. Deeze Vorst trok een . Cordon Soldaten , dat het
gehele Marfeilliaansch gebied otocingelde , en alle gemeenfchap van menfchen en goederen affneed ; en hier door is
toen geheel Europa van de Pest bevryd gebleven.
Hier uit is, dunkt my, zeer klaar,, dat dit Cordon de
getneenIchap van menfchen en goederen
belet , maar
Dat nu de lucht
de lucht of wind niet gekeerd heeft.
bet pestcmet niet vervoerd, en dat het zelve door vuur,,
rook of reukwerk , gelyk de Fabel-geneeskundigte waant ,
ook niet verbeterd word', blykt, onder meer andere , uit
het volgende:
Toon in 1665 de Pest it) Londen heerschte, vlugtte het
Hof en twee derde der Inwooners , en nogthans ftierven'er,
in weinige Maanden , 68,5,96 ; zomwylen i000 daags.
Maar, het geen alle op:Berl:jug verdient , is, dat, na drie
dagen en drie nagten , de gehele Stad door, verbazende
groote vuuren gebrand te hebben , 'er juist toen eens 40b0
ftierven; een' blyk dat de lucht 'er niet door verbeterd was
geworden.
Wyszelyk handelen daarom thans alle Mogendheden ,
wanneer zy alle gemeenfchap met Zieken ,-of hunne goederen
door aanraking befmettende affnyden. Maar de poorten
te iluiten tegens Ziekten , nit de lucht en het heete weer
voort-
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voortkomende en niet befmettelyk, gelyk de Loop, is
vrugteloos.
Dit dan is niet fle.gts troostryk voor alle Menfchen,maar
ook vooral aamnoedigend , om hun ,. die 'er ziek aan zyn,
gelyk maar al te yea gebeurt , en met ,zwarte
verwen kon fchilderen , niet te verlaten, maar vrymoedig
en met iever te. helpen, ja ook de dooden , daar men ook
bang voor fchynt , ,onbefchroomd te begraveo. Verfcheide
groote 1VIatmen hebben , zonder de minfle vrees of gevolg,
het inwendige van' de dartnen diet' Lyken ,meernialm, nagefpoord. — Maar,, behalven dit, fpruit er naar myne geclagten , nog een adder heil en van het uiterfte gewigt,uit, na.
menlyk : .dat zy, die zulke faizoenen beleven, of,plaatzen
bewonen , boven andere voor den Loop vatbaar, tot verhoeding van dezelve, eerie fchrale , magere, reeds.alom.
bekende , leefwyze , moeten in agt nemen; gepaard ,Met
een matig gebruik van Wyn of Azyn , als ook eene geduu,
rige verfchoning van hembden en kouzen ; nentencl#
Vooral zonder verznim , den , .twee , of. meermalen, 's
weeks, eene koele , zagte , gatontlastende , purgatre vat
R1,abcirber, 'met den of tweemaal zo veel Ctemor Tartan.
Want ik meen, dat eerie vroege en herhaalde ontlasting
van galfloffen, gepaard met een fchraal didet, het voorname, ja eenige middel is, om ze, by het daadlyk heerfchen,
niet alleerl in hare woede te verminderen , maar ook , zo
dit in tyds algerneen gedaan wierd, geheel voor te komen.
Althans in dit, en ook v66r twee Jaren, toen myne twee
meiden zeer ziek sari / den Loop. lagen , heb ik zelfs deze
zagte behoed.wyze gevolgd , en . ze anderen aangeraden : —
ook heb ik meermalen waargenomen , dat Menfchen , die
in den waren Loop vervielen , eenige dagen vooraf, vry
verflopt van buik waren geweest ; en ik meen dat vroegtydige ontlastende middelen , otn de natuur te helpen,
Ziekte by hen zo'u verzagt , of, misfchien, geheel voorge,
komen zyn.
Dan dat evenwel de Roodeloop , boven vele andere,
eene vuile, morsfige., flinkende Ziekte zy, is bekencl; en
dit heeft, by het heerfchen derzelve , ontwyfelbaar mede
almleiding kunnen geven om ze befmettelyk te verklaren.
En dat alle onreinheid en fianken ongezondheid en ziekte
kunnen veroorzaken , zal , nog kan , niemand durven lochenen; nog ook , dat zy ze eer,, en nicer, vatbaar voor de
eerfle aanleidende oorzaak der Loop maken , en dezelve ook
dikvvyls met Rotkoortzeu doen gepaard gaan. Ja dit is,
near
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mar myne gedagten, ook de ware reden, dat gevangenis.
fen, gelyk ook in dit Jaar op verfcheiden plaatzen gebeurd
is , om de reeds bedorven lucht , voor , ja boven , andere
plaatzen, door den Loop worden aangedaan. Het zelfde
heeft oak, by heete Zomers,, veeltyds by volkryke,
liggende , Legers, en op Schepen, plaats. - Goo !
zelf , heeft ook daarom , voor het heir der Israelleren,
Deuteron. XXIII. vs. 12 en 13 , ten aanzien der zuiverheid ,
byzondere zorg gedragen. En als Hy, in volgende tyden ,
luda en Isrcal dreigde of dadelyk ftrafte , zegt Hy: .4 nzos
IV. vs. xo , lk kb den flank ewer Heirlegers, zelfs in uwe
neuze do/n opgaan. Dog dit zegt niet, dat de flank der
loop igen juist den Loop zelf zou veroorzaken.
Aanmerkelyk is het ook, dat alle befmettelyke Ziekten
zig nimmer aan eenen tyd van het Jaar hepalen , maar
meestal in hitte en koude voortduuren: het tegendeel heeft
doorgaans, zo niet altyd, by den Loop plaats: deze begint
in of even na het midden van eenen heeten Zomer , en
iindigt met den Winter; en bier van daan ook het gewoon
fpreekwoord: de hate verwekt , en de koude verdryft, den
.Roodenloop. Dan het si geenzins myn oogmerk, in byzonderbeden uit te weiden; nog te zeggen, het Been door anderen reeds gezegd is. Myn eenigst zuiver doel, met de.
ze weinige regelen waar, van ik de beflisfing of voltooiing, met onderwerping en befde , voor grooter Mannen ,
of een geleerd Genootfchap, overlate, was, om, indien
mooglyk , Magifiraten, Geestelyken, en, in het kort , alle andere Menfchen, eenigzins vryer over deze Ziekte te
doen: denken en handelen; en ik vleie my, door een v6Or.
loopig berigt reeds daar in eenigzins geflaagd te hebben.
Dwanl ik, het zal my fmerten; dan, waarlyk! heb ik te veel
gezegd; en is de waarheid , ook maar eenigzins, aan myne
zyde; dan heb ik genoeg gedaan. GOD ! bidde ik,
doe het "licht uit de duisternisfe fchynen
's Hertogenbosch,
den iften Novemb. 1783.
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BERIGT VAN DE LIPARI-E/LANDEN, IN DE IIIIDDELANDSCHE ZEE.

(Overgenomen uit de Lettres PhNfiques & Morales fur l'Histoire
de la Terre & de l'Home, door den Heer DE Luc.)
immer bleeven wy in gebreke , om , zo ons

19
19

N gelvk was , den Leezeren van ons Mengelwerk ,
-

MO.
zo-

dani ge Stultjes te verfchaffen, als eene meerdere of mindere betrekking hadden , tot gewigtige voorvallen , die
„ veel ftofs tot gefprek opleveren. Dit bewoog ons tot
Ca,' het plaatzen van een Verflag der Aardbeevingen
,9 labrie en Sicilie (*), en wy agten bun te zullen verpligdie
99 ten met bet volgend Berigt der Lipari Eilanden,.
„ gezegd worden veel geleden te hebben by de laatffe
zulke
99 Aardbeevingen , die , op Sicilie en in Calabrie ,
99 deerlyke touneelen van verwoesting hebben aangerigt.
Een Berigt medegedeeld door en vergezeld met
99 Aanmerkingen van een Heer, als de wydberoemde DE
Luc, behoeft geen aanpryzing. 't Zelve is, gelyk het
„ geheele Werk ,Lwaar uit wy het ontleenden, Briefswy5, ze ingerigt aan de tegenwootdige Koninginne van En„ geland, en van deezen inhoud.
MEVROCIWI.

De Lipari Eilanden liggen ten Noorden van Sicilie, op
een kleinen afftand van dat Eiland. Voorheen droegen
zy den naam van de lEolifche Eilanden: dewyl de vreeslyke Storm y/a:igen , die zomtyds omilreeks dezelve opfleeken , de Dichters gelegenheid gegeeven hebben tot de verciering, dat de God 'Bows cle Winden daar gevangen
hieldt , en, naar welgevallen , los het.
Myn Broeder, op zyne Reis na Sicilie deeze Eilanden
van den top des Bergs Etna gezien hebbende , was begeerig om ze van tinder by te befchouwen en te bezoeken. Hy
bewoog een zyner Vrienden om met hem dat reisje te
&en , en het volgende is het hoofdzaaklyke zyns verOp den so Maart des Jaars MDCCLVII , ging myn
Vriend 's Voormiddags ten tien nuren met my te Mesfina
fcheep,
(*) Zie her boven , bl. 3E4.
V. DELL. MENGET.W. Nu. 13.
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fcheep, in een kleine Feloek, ow het Eiland Volcano to be.
zigtigen. Een gunftige wind voerde ons welhaast door de
Straat van Faro, en voor Zoune ondergang, bereikten wy
Cape di Ilielazzo. Het weer was zeer bedaard, een beidere lugt, en de fchoonfte maanefchyn, maakte, dat het als 't
ware geen nagt was, en alles liep zamen orn met oils ligt
Vaartuig den overtocht te Waagen. Wy zetten , derhalven, zonder bedenken, onze refs voort, en met Zonne
opgang bevonden wy ons by Volcano, waar wy, binnen
kort, aan land traden.
Het Eiland Volcano is twaalf mylen in den omtrek, en
alleen van Lipari afgefcheiden, door een diep water , en
een halve myl wyd. De Westlykfle uithoek van Lipari
ftrekt zich na het Noordlykile gedeelte van Pcicano : van
daar loopt ze Oostwaards, en op dat gedeelte is de Stad
Lipari gebouwd, van welke alle de andere Eilanden den
paam van Liparifche Eilanden ontleenen.
Van de Westzyde bezien, heeft bet Eiland Volcano de
gedaante van een geknotten Kegel; van de Oostzyde,
waar wy aanlandden , gelykt het veel mar de groep,
dien de Velavius , de Bergen Somma en Ottajano met elkander maaltenals men ze ziet op bet waterpas der V aicy e , door wellee zy van elkander gefcheiden worden ; en
waatfchynlyk is deeze gelykheid van gedaante veroorzaakt,
door een toeval van dczelfde natuur. Het buitenfte gedeelte van Volcano, 't welk de gemelde geregelde kegelvormige gedaante heeft, levert als 't ware ecn mond bolwerk voc.r het Eiland op. Het is open aan den NoOrdoostkatit , en daar omringt het den Nieroven Volcano , op dezelfde Wyze als 0727121Z en Ottajano den Vefavius °mingen ; en nog volkomener, in zo verre, dat de Valeye,
welke daar overeenkomt, met de Valeye ;?trio C:Ivallo
van Veluvias geheeten , hykans eene geheele omfluiting
vormt. De Nieuwe Volcano is naby de opening van deeze omfluiting gelegen , en wordt daar made hercenigd
door den voet am de Zuidzyde, waar de Nieuwe Berg
dint tot een Ellin l gemaakt is. Aan 'tNoordoosten wordt
Volcano door de zee belpoehl, niet dat bet water komt
tot het buitenfie gedeelte der omfluiting: maar de omringende Valey in dit gedeelte veel Inger zende, komt de
zee door . deeze opening in , en vormt eerie kleine Ilaev, ter
fluke hand van welke men den Niemen Mood z' t, en ter
rechter den Ouden, con weinig boven de oppervlabte der
zee verheeven; loch welke Kegel nog zigtbaar genoeg is
urn
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Otn onderfeheiden te kunnen warden, Van deepen Ouden
Mond verder Noordwaards gaande, ontmoet men een vlak
Land , onitrent Celle halve myl tang 't Welk een gedeelte
vorint van de oinringende Valey. Aan het einde bier van.
ryst een andere lsegel op„ die thans uirgebluscht is. Men
noemt denzeiven de Ateine Volcano, in tegenoverftelling
van den Nieroven Mond, wellts Kegel verheevener en uitgeftrckter is. Deeze Iileioe Volcano heeft het kanaal,'t welk
dit Eiland van Lipari afiCheidt, zeer vernauwd.
De liaay, door my vermeld , was de plaats onzer Landinge. 1k onderzogt den ;;road, zo has wy 'er den voet op
zetten , en vondt nergens icts anders dan Scorice (*), en
ove'rblyfzeis van y our. Geleid door een onzer Scheepslieden, een lnwooner der Lipari ,Eilanclen, klorn ik den Neuveil Volcano op , dezelve is vry fleil, en hol van wegen.
In omtrent eon half our ,kwarnen wy tot een nauwen door,.
gang , die gemeenfchap bath met den Mond. Len dikke
zwavelagtige damp, door den wind aangevoerd, vervulde
deezen doorgang geheel en al. Wy waren flegts eenige
Happen gevorderd , wanneer myn Gids my berigtte, dat
wy, zonder gevaar, niet 'verder konden , gaan, en my Van
myn y oorneetnen zogt• gt te brengen. De damp was vet
flikkende, en ik moest op 't oogenblik befluiten: Myna'
nienwsgierigheid hieldt de overhand, gaf hem een teken, dat by kon te rug keeren , en rong zelve door den
damp been. De noodzaaklykheid om te ademen verhaastte myne fchreden, en, op 't oogenblik, dat ik den Mond
naderde, was ik geltikkig van den zwaveldamp verlost.
Deeze Mond vertuoude eene vry uitgerrekte vlakte, van
eene langwerpig ronde gedaante, zeer rim, de zwaveldampige wolken reezen nit verfcheide openingen op. Ik
begot' ailes bier vry rianwkenrig te bezien, fchoon niet
zonder ongemak , als ik duidelyk uit den klank myner
voet-

O

't Geen men Scoria noeint , is eene aard- of fleenagtige
tot glas gewordene Zelfltandigheid, die gelyk fehuirn dryft op
de oppervlakte van geltnolte metaalen. Puim/leen is die byzondere loort van Scoria der Volcanos, weike zv alle in overvloed hebben. Dezelve is on,:;etwyfeld bet relitiim der kdokende zeiftlandigheden : het word y met geheel wit en ligt, of
het moot latTen tvd bloot gelegen hebben aan de zon, bovenal op 't arand. Deeze Scorie , eons tot Pitinifieen geworden,
dryven op de oppervlakte der Zee, en de wind voert ze na
alle de gedeelten der naby ge l e gene oevers.
Ss
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voetftappen bemerkte, dat ik op zeer onvasten grond Wandelde.
Decze vlakte is op de kleinfle kruismeeting tusfchen de
vyf en zes, en op de grootfte, tusfchen de acht en negen
honderd fchreden. Het binnenfle gedeelte van den top is
vry diep ingezonken, en omringd door eene opeenhooping
van zeifftandigneden gewoonlyk op vuurbraakende Bergen
aan te treffen. Zuid- en Oostwaards zal deeze omfluitende
opeenhooping in hoogte honderd vyftig of twee honderd
voeten haalen; 't welk omtrent een vierde van de geheele
hoogte des Bergs nitmaakt.
Dezelve intreedende, ontdekte ik , aan bet tegenovergeIlelde uiterfte deezer kleine vlakte, eene opening, die eene groote menigte rooks uitgaf. Myne aandagt wendde
zich na dien kant. Deeze opening was aan den voet van
een der hoog(e zyden der wanking , welke, te diet plaatze , eene foort van diepte niaakte, omtrent zestig fchreeden in den omtrek. Een kolom rook, vyftien of achttien
voet dik, uit zee reeds ouderfcheiden gezien, rees op nit
deeze pyp, met een geraas niet ongelyk aan dat van kookeud water, als bet loopt nit een niet welgeflooten ketch
1k wierp 'er eenige flukjes Scoria in, en hoorde ze binnen kort niet meer.
Naa deeze diepte een oogenblik befchouwd te hebben ,
keerde ik fangs de Oostzyde der vlakte te rug. De yea11,2id van rook, daar nit opryzende,bedekte volkomen den
top des Bergs van dien kant. De wind den rook allerwegen been dryvende, bedekte die zwavelagtige damp deszelfs eigen oorfprong. 1k naderde , nogthans , met oogmerk om dien te ontdekken , als ik het geluid hoorde van
een geweldigen wind, die nit de opening fcheen voort te
komen. Denkende, dat dezelve in de plants was door den
rook bedekt, flapte ik voort; maar' ik zag dien binnen
Brie fchreden van my. 1k flond op 't oogenblik fill,
verfchrikt wegens bet ontkomene gevaar. Het was een
hol, vyf of zes duirnen over 't kruis , eindigende in een
kleine pyp omtrent twee. en een halven voet diep. De lugt
kwam nit dit hol met zo veel gewelds als nit de blaasbalgen eens Smits. 1k wierp verfcheide groote flukken Lava na beneden; deeze de opening verwyderende , kwam 'er
de wind met minder fnelheids , doch dezelve blies altoos de kleine flukies, van de zyde der opening vallende,
weg. \Vat de finkjes Lava door my daar ingeworpen,
betreft, zou men ligt denken dat ze vernietigd wierden:
want,
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want, op . 't oogenblik, dat zy iii 't ho] gevallen waren ,
hoorde ik 'er niers nicer van. Deeze ontdekking overtuigde my van de weinige dikte des overwelfden gronds , op
welken ik trad , en maakte my voorzigtiger in het te rug
keeren. lk fielde dit geen oogenblik uit , en ik durfde
my zelven geen gelukwenfchen met het wel afloopen van
dit beflaan der nieuwsgierigheid , eer ik myn Gids , die
my op veiliger groin' wagtte , hadt aangetroffen. \)Vy gingen weder firandwaard , waar myn Vriend my geluk
wenschte met myne behoudene wederkomst.
Deeze nieuwe Kegel is, gelyk ook . de kleine vlakte
daar rondsom , voor 't groothe gedeelte,' aschverwig.
Itoffe , nit welke dezelve beftaat , is, over 't algemeen,
Hoch zo hard, Hoch zo zwaar als die van den Fefiwius
en den Etna. Men vindt , bovenal op den top, veel van
die fmaaklooze witte Aarde, met zwavel doormengd , zo
gemeen op veele Vuurbraakende Bergen. Deeze Aarde
fchynt niers anders te zyn dan de ontbinding der ligtIle
Lavas en Scorice , veroorzaakt door de zout- en zwavelagtige uitwaasfemingen
van welke zy doortrokken, zyn.
Deeze uitdampingen dringen door bykans elk gedeelte van
den nieuwen _Kegel: en vormen op de randen der fcheuren zeer hartige cryffalfchietingen van Zwavel en Zout.
Op de fchuinte vond ik een fink Lava, veel harder, vaster, en volinaakter in glas veranderd dan ik ooit op den
Vefuvius of den Etna zag. 't Zelve geleek volkomen naar
den zwarten Vuurfteen , zo overvloedig in bet Krytgebergte
van Engeland. Een andere Lava, binlien den jaaren van
den top afgekomen , is, in tegendeel , zeer vol porien.
Deeze heeft veel Yzers in zich, gelyk alle de Lavas van
den Vefuvius en den Etna.
De nieuwe Kegel is gevormd door twee ondericheide
monden tot den top loopende. Men kan ze , op eenigen
affiand zynde , oncierfcheiden. De top van den uitgebluschten Volcano heeft desgelyks twee Monden.
De Zee krygt Naar aandeel van deeze zwavelachtige
dampen , die door den Volcano tot aan den voet doordringen : dezelve vertoont zich geelagtig op verfcheide plaatzen : het water geeft hier en daar rook op , en waar het
rookt is de hette onverdraagelyk.
Aan den voet van den Volcano, weinig duimen boven
de oppervlakte der zee, ziet men veele deezer kleine kookende bronnen zich ontlasten. fret water deezer bronnen
is zout ; een bewys , dat het zeewater is, door de fpleeten
Ss3
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ten in den Berg gedrongen en door de hette weder nitgedreeven.
%Vy hadden Cell goeden kVaterhomi by ons, bier door
konden wy de hette des waters omdekl;en. Hy gins' zo
dikwyls te water als wy bet bewerden , fchoon het hem menigmaal lastig vie]; zyn iChreenwen , of de verinelling zyner beweeging diende ons voor een Thermometer. Al de
Visch, in deeze noodlottige ‘vateren komende flierf tertIond_, en het timid was digt by deeze heete we dl er] geheel
met Visch bedekt.
Het Eiland is onbewoond, geen leevend fdicpzcl bidsvest 'er, behalven eenige Nonynen. Zy onthouden zich op
bet gedeelte verst van den Votcano ; waar zummige kruiden
en wat kreupelhout groeit.
Na den Kleinen Volcano geande, zagen wy digt by het
ftrand een hut, twee g evvapende Mannen traden 'er nit, en
vroegen, wat wy op bet Eiland te doen hadden ? Hun
dit onderrigt hebbende, vroegen wy op onze beurt, wat zy
Her deed. en? Zy hourden, zeiden ze, op Lipari t'huis,
en waren te deezer plaatze geiteld, om toe te zien dat 'er
g een zwavel weggevoerd wierd. De rede bier van is , dat
de Inwoonders van Lipari voorheen derwaards gingen , om
Zwavel te verzameleu , en bet vervolgens te zuiveren : doch
men bevondt welhaast, dat deeze damp nadeelig was voor
de Wyngaarden der Kordnt-drulven, die den voornaamften
rykdom dier Eilanderen uitmaaken. Naderhand is 'er my
eene tweede rede van gegeeven, te weetcu, dat verfcheide
Perfoonen in het zoeken van Zwavel, door veelerlei toevallen, waren omgekomen, zulks hadt de Ilisfchop van Lipari
bewoogen, om ceder, die zich tot bet zoeken van Zwavel
derwaards begaf, op heeter daad, in den Kerkban te doen.
Deeze Wagters verhaalden ons, dat de Valey, die de Nieuve Volcano van de buitenfle ornfluiting affcheidde, als mede de vlakke en gezonken grond , die zich tot den Kleiner;
Volcano nitfirekte , in vroegeren tyde, eene zeer veilige haven was, wanr in de Galcien ankerden: doch dat eene zeer
geweidige uitberfting ciezelve geheel en al hadt opgcvuld.
's Namiddags ten twee uuren , verlicten wy dit naare Liland. Wat, de amiere betreft, ik heb ze nally genoeg gezien, orn een volkomen denkbeeld van derzelver gedaante
te maaken.
Sirornbolo, bet Oostelykfte, werpt, by aanhoudenheid,
veel vuurs en rooks op. Het ryst, in eene itegeivormige
gedaante, uit zec. Aan den Oostkant heeft men Brie of
vier
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Vier kleine openingen niet verre van elkander, niet op den

top, maar in de rchninte , omtrent op twee derden van
de hoogte. Doch dewyl de oppervlakte van den Volcano
zeer onelfen en met uitgeholde wegen voorzien is, molten
wy natuudyk beiluiten , dat, ten tyde eener groote uitbariting , de top en een gedeelte der zyde initortte ; geIyk ook op den L'efLvi!“ moot gebeurd zyn dieusvolgens
is de aigemeene ontlastplaats trans - in 't afhangen des
Bergs fchoon altoos in 't middelpunt des geheelen voetftuks. Strombo:o wordt , ondanks dat vuur en dien
rook , bewoond ; dock men draagt zorge om de nabYbeid
der nitwerpende openingen, die zeer gevaarlyk zyn,
-te fchuwen. Een. En-gelscliman, gelyk 1k, door DiellwS.
gierighcid , gcdreeven om deeze Eilanden te bezoeken , verhaaide my, dat de fehoonheid van het weer hem en zyne
reisgenooten uitiokte oat op Strombalo aan Land te gaan
zy klommen den Volcano op , welks openingen toen nets
uitgaven; maar, terwyl zy dezelve aandachtig berchouwden , en Been gevaar vermoedden , ontftondt 'et, op 't
oogenhlilc, zulk een woedende uitbariting , dat zy, met
de uiterfle verhaasting, moesten te rug keeren ; eon van
bet gezeirchap wad gewond door een auk uitgèvvorpen
fcoria.
Ten Westen van- Strombolo ligt het Eiland Panari , omringd door andere kleine Eilanden , die zich als Rotzen
vertoonen. De geclaante van 't zelve is gelyk aan die van
andere Volcanos; en ieder deezer Rotzen , zo vcrre ik kon
ontdekken , is zelve eon Kegel geweest , boven de zee
uitileekende.
Wy kotnen nu tot het groottle en volkrykfle Eiland,
Lipari zelve. geciaante is zecr onregelmaatig , en op
deeze enkele pick gronds heal zich zulk cone menigre
van lugtgaten geopend , dat ze voor 't meerendeel door
elkander loopen. Eenigen nogthans zyn onderrcheiden gebleeven , en van den top van Volcano kon ik ze gemaklyk onderrcheiden. 't Is nog nict han g gcleden , of deeze
openingen wierpen nog rook . uit. Het yolk gclooft , dat
St. BARTHoLomEus , of ceinge andere Fleilige , hun Befchermer,, om hun van den rook te verlosren , dien na bet
Eiland Volcano verplaatst heeft. Ten Weston van Lipari
zyn verrcheide Rotzen „ naar rumen gelykende. De Stad
Lipari, aan de Zuicizyde gebouwd , geeft den naam ann
dit Eiland en aan alio de andere. Deeze is de Zetel des
ilisrchops , en heeft con bezetting van Krygsvolk. Do
voOrSs4
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voornaaintle handel beitaat in Korenten welke overvloe-

dig op dit Eiland vallen. Men verzarneh 'er ook Katocn ,
en een groote menigte van Puirnfieen. Dc meeste leevensnoodwendigbeden .krygen de lnwoonders , van Sicilie.
Nourdwestwaards van Lipari ligt Salini, betlaande nit
twee Bergen, aan derzelver voettluk vereenigd. De Noordlykfte deezer twee heeft van alle deeze foort van Bergen,
door my gezien, de geregeldile kegelvormige gedaante;
dan de top is , 't well: opmerking verdient, eentgzins geknot. Verder op, zyn de Eilanden Felicudi en Alicudi, beide de beftendige kenmerktekenende gedaanten van
Volcanos vertoonende. Zo wet als Salini zyn deeze twee
Eilanden bewoond, en het vuur is op alle drie uitgebluscht.
Men kan zich gemaklyk verbeelden , hoe alle die Eilanden uit de diepte der zee zyn voortgekomen. Wanneer
onderaardfche vuuren' eerst een doortogt in deeze plaatzen
zogten, hoopten de ftoffen, welke zy voortdreeven , zich
eerst opeen aan de oppervlakte der zee, en de monden
bleeven geflooten te midden van deeze aangroeiende zelfflandigheden. Die getneenfchappen door het water van
den grond der zee tot de lugt, Bens daar zynde, dienden
als fchoorfteenen, die Vuur,, Lava en andere ftoffen nitwierper., tot deeze Eilanden de tegenwoordige gedaante
kreegen.
Schoon weer beguniligde onze terugreize, wy kwamen
den vctigencien dag te Cefalu, eene kleine Stad aan een
uithock van denzelfden naam. In den omtrek valt eene
groote menigte Manna , waar in de Bewoonders fterken
handel dryven. 's Avonds gingen wy weder zeil, en landden den volgenden morgen te Palermo.
Deeze Hoofliftad van Sicilie ligt aan 't elude van cell
Baay, twaalf mylen in den omtrek groot, open aan den
Noordoost kant. Dezeive words gevormd door twee
Kaapen , de Oostlyktie beet Kiap Saffran en de Westlykfie Kaap St. Rofalia. Op de laatstgemelde verheft zich
een Berg, die dor en zeer (tell is, Pelegrin geheeten. Op
den top ftaat een Kap61 toegewyd aan St. nosALIA, de
Berchermheilige van Palcrmo; hair Feest worth- 's jaarlyks
met veel pragts gevierd. Voorheen iron men niet dan
met veel moeite by deeze Kapc:I komen; doch de weg der.
waards iu thans fchoon en gemakivk.
By heider weer kan men van den top deezes Bergs niet
Zezii alle de Lipari Eilan2en zien, maar ook het debergte •
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te op de Kust van Calabrie, dat een gedeelte van het
Apennynfche Gebergte uitmaal:t , en eindigt by Faro, of
cle Straat van illesfina. Hier krygt men ook het Eiland
Uflica in 't oog, omtrent dertig mylen van Kaap Rofalia,
en zestig van de Lipari Eilanden gelegen. De gedaante
deezes Eilands verfchilt van die der laatstgemelden; , dewyl het, naar maate van de uitgeflrektheid, weinig:hoog
en op verre na niet regelmaatig van gedaante is. Hier nit
mogen wy, met eenige waarlchynlykheid, belluiten , dat
het den oorfprong niet verldiuldigd is aan onderaardfche
vuuren. Uflica is al te zeer gelegen . voor de Barbakfche
Zeeroovers , otn bewoond te zyrt. Men zou 'er een tlerkte moeten bouwen en een bezetting .leggen , om de Inwoonders te beveiligen voor de ftrooperyen der . Zeefelmi
meren; kosten , veel hooger loopende dan de voordeclen
van dit Eiland te trekken.
.
Het gezigt van den Berg Pelegrin een der leerzaamfie , ten aanziene van de onveranderlyke gedaante der
Volcanos, en het onderfcheidend merkteken, 't welk dezelve 'van andere Bergen doet verfchillen. Van deezen
Berg alle die Eilanden ziende in eene kegelvormige gedaaute ; weetende, volgens de zo even bygebragte aanmerkingen , wat zy eertyds waren , en my herinnerende de
Gezigten van veele Eilanden, door Zeelieden aangedaan,
trof my het denkbeeld , dat het groottle gedeelte dier verzamelingen van Eilanden , in de Zeeen verfpreid , als de
.Eilanden van den Archipel, de ..4zotifche , de Cana;.if he,
de -Kaap Verthilche de Ladronif.he Eilanden , als rnede
de Eilanden, in beide de Oceaanen , verre van de Vaste
kust gelegen , als Afcenlion, Tr;:nidad, Bourbon, Naltrire , enz. waarfchynlyk hun oorfprong verfelnildigd zv:i
aan eenige oude uitbarflingen van onderaardlche vuuren.
DLIS verre myns Broeders berig twaarneemingen
over de algemecne gedaante der Vulanos. Waarneemingen , zints dien tyd , door veele Zeelieden herhaald ;
en wy mogen 'er te meer op afgaan , dewyl ze iletmen op
de natuur der zaake. 't Is altoos een vuurbraakende mond ,
geopend op eenige lare plants, die 't geen dezelve in
heeft outlast in uitvloeden of opwcrpzels ; deeze zellitandigheden altoos uit het zelfde punt voortkornende , en
eveinnaati g rondsorn ncderdaalende, hoopen noodwendig,
in eene kegelvormige gedaante, op een.
kVanneer de opening niet vry hoop is , worden de zelffuncligheden , uit de inscwraiden der aarde orgeworpen ,
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noodzaaklyk na dezelfde opening gecireeven : dewyl deeze
den minften wederftand biedt. Maar als de eerfle mond
eenige hoogte gekreegen heeft, zulien de ontlaste zelfftancligheden , inzonderheid de Lavas , al te zwaar wordende door de hoogte welke zy moeten bereiken , dikwyls
_ter zyde uitbarften. Nieuwe Vuurnionden vertoonen
zich als dan aan den voet tier oude Kegelen, en vormen
zo veele ondcrfcheidene Volcanos. Dit blykt byzonder
aan bet Eiland Lipari , en is dikwyls by den Etna gebeurd.
Ik zal bier eenige aanmerkingen voegen by de gisfin.gen , door myn Broeder gemaakt, over de natuur van het
grooffle gedeelte dgr Eilanden van den Archipel , en de
Eilanden , bier en Haar in den Oceaan veripreid.
Gistingen , opbruistingen veroorzaaken onderaardlche \mitten : van deeze is vogtigheld de bepaalende oorzaak.
't Is in de Scheidkunde genoeg bekend , dat zekere lungzels van Mynttoffen , vogtig gemaakt en bedekt , beet
worden en in brand geraaken. Deeze Mynttoffen zyn in
aardryks ingewanden betlooten , en water is het eenig
vereischte mn ze aan 't gisten en opbruisfchen te helpen. Myn Broeder was , nit dien hoofde , van clenkbeeld , dat de oorfprong van alle Volcanos , welke ook
de tegenwoordige hoogte van derzelver monden moat
weezen , beneden de bedding der zee fchuilt , en dat water;
door de g arde been gedrongen , dit groot verfchynzei
veroorzaakt heeft. Diensvolgens moeten de Volcanos
zeer veelvuldig op de Eilanden zyn, of liever,, daar moeten veele Eilanden weezen, op deeze wyze gevormd door
zelfftandigheden nit de diepte der zee. Dit verwekte by
hem het denkbeeld , dat het grootfte gedeelte der Eilanden in den Oceaan , en misfcliien alle, uit ondernardlche
vuuren , onfflonden.
Welhaast vondt by reden om verfterkt te worden in
dit gevoelen ; want op zyne te rug reize van deezen eigenften Toclit in Engeland zynde hadt by gelegenheid ,
om een Officier,, in dienst van de Engellche Postindi fche
Compagnie , te fpreeken , en te onderhouden over bet Ei.
land St. Helena. Deeze befchreef bet hem als zeer hoog
en fteil : met flegts 66n plants om to landen : de zee
was overal zeer diep; de rotzen uit welken bet Eiland
betioncit , vormden geen eon vasten klomp als in ooze
gebergten; maar 't was eerie zarnenvoeging van verfelicide

IN DE MIDDELANDSCHE

ZEE.

595

klompen, bykans zomicr cadge aaneenhegting. Men
kon de ruts gernaklyk backer , en, gebrooken zynde ,
geleek de zelfaai;digheid zeer naar uitgedoofde fmitskoolen.
Wciniae Gisfmgen zyn volkomener door Waarneemingen
gettaafd dan deeze, welke tnyn Broeder toen maakte over
de natuur der Volcanos , op een verren afttand van het
Vaste Land. Het zon cen gcheel Boeltdeel vorderen,
wilde ik al/cs by een verzamelen 't geen de Reizigers,
zints dien tyd , ten aanziene van dit onderwerp , hebben.
uitgegcevcn. De Zeevaarenden hadden zich geen denkbeeld van de natuur der Volcanos gevormd, of alle deeze
Eilanden werden geoordeeld daar roe to behooren. - De
Gewesten aan de Zuidpool zyn 'er als mede bedekt , en
nauwkeurig bezigt door Peribonen , op wier getuigenis
wy mogen afgaan. De voettlappen van Volcanos vertoonen zich allerwegen in de belchryvingen , van deeze Eilanden gegeeven , door de beroemde Reizigers en NamurkiVildigell, COOK, BOUGAINVILLE, BANKS, SOLANDER en
FORSTER , en zelfs zekere Eilamien, in 't terst alleen toegefchreeven aan den arbeict van Zee-infeaen, heeft men
bevonden met de daad Volcanos re zyn , omkorst door
Illadreporen (*). Vcrfcheide kleine verhevenheden heeft
rnon 'er ontdekt , zomtyds ane enkelde in het 'middelpunt ; deeze zyn de toppen der Volcanos.
De
(*) De .Madreporen zvn eene foort van Koraal , wit , met
',mien en verieheide holiigheden. De waal e Natuurlylce Historic van het Koraal , enz. ecrst onlangs' in 't Licht gekomen
zynde, vindt men de meeste berigten deezer Ze,evoortbrengzelen zeer gebrekkig. De Acadenie della Crusca geeft deeze
beNtaling van het Koraal Planta la vole nasce n4 fonds del
mare, die fostanna pletrefa. De Pranfclie Academie noemt het

Sorte d' arbrisfeau , qui croft dens la Hier , qui durcit lorsque
est tire de I' eau : en de Madrepore is by dezelve cen Corps
menu pierreux qui recfemble a des, ranteaux & une vegetation.
Dr. JOHNSTON noemt her Koraal A Plant of great hardnefs and
flony nature ; zo ook BAILEY, Duch de uitfieekende Natunrkundige Mr. ELLIS heeft , in zvn Treatife of Corals, Ccrallrcr, enz. beweezen , dat alle deeze vermeende Steerplanten,
de Nverkitukken zvn van Diertjes tot de Polypen behoorende. Van dit Werk hehhen we in 't Nederduitsch cane keurPike vertaaling nit hander van Dr. TAN.
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De arbeid der Zee-infe6ten maakt doorgaans den heneden grond deezer Eilanden nit, welke verfcheide voeten
boven de hoogfte oppervlakte der Zee gevonden worth ;
dit fchyilt aan te chnden , dat deeze oppervlakte thans zo
hoog niet is als voorheen. Om , egter , beflisfend over
dit verfchynzel te fpreeken , zal het noodig zyn te weeten, of de Infeaten, die de Madreporen maaken , niet
kunnen werken tot eene zekere hoogte boven de oppervlakte des waters, gehuisvest zynde in die fponsagtige
klompen, in welke het water, als in planten kan opIdirnmen. - 't Zou, daarenboven , noodig zyn te
weeten , of deeze Volcanifche grond , op welken deeze
Diertjes gebouwd hebben, niet eenige voeten door aardbeevingen zyn opgetild. - • Dan , eindelyk, indien de
oppervlakte van de Zee weezenlyk veranderd zy , kan
dit niet veroorzaakt weezen door eene fchranking der
Aardrykspoolen ? Want op deeze hoogte zullen kleine
veranderingen van den as eene zigtbaare uitwerking hebben kunnen veroorzaaken op het waterpas der Zee. Dit
is een auk, waar omtrent de groote vorderingen, welke
Starre- en Aardrykskunde that's maaken in het nafpeuren van diepzinnige voorwerpen , ons , met den tyd ,
mogelyk licht zullen geeven.
1k zal deezen Brief befluiten met eene aanmerking op
myns Broeders veronderftelling, die, 'lints den tyd, dat
by dezelve ontdekte , dient om alle onze denkbeelden ,
wegens den vroegeren ftaat van 's Aardryks oppervlakte,
re bevestigen. Naardemaal het grootfte gedeelte der Volcanos , die nog heden Asfche, Lavas, Rook, enz. nitwerpen , of op Eilanden zyn of naby de Zeekust gevonden worden; naardemaal zo veele Eilanden, ver afgelegen
van het Vaste Land , kenmerken van een Volcanifchen
:tart vertoonen ; naardemaal uit deeze omflandigheid
bet blykbaar is , dat de zetel des Vuurs in de Volcanos , older het water tier Zee heeft moeten zyn: moeten , in gevolge bier van , eenige deezer zich geopend
bebben in de bedding der oude Zee. Deswegen kan men
zich niet verwonderen, dat 'er zo veele voorkomen op
i t Vaste Land.
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WYSGEERIGE GRONDEN VOOR DE GEOORLOOVDHEID
VAN HET VLEESCH-EETEN.

(Vervolg van Bladz. 552.)
11.agen
7 wy in bet voorgaande, hoe onze natuurlyke be0-4 hoefte, het belang onzer gezondheid , het gebruik van
vleesch wettigt , 'er is, buiten dat, een met min kragtig
beginfel ,'t well; ons regt geeft, om de Dieren te dooden ;
en wanneer bet Dier gedood is, verbied' my niets zyn vleesch
tot voeding . te gebruiken; want cen dood Dier is voor my,
in diti opzigt, niet anders dan een afgemaaide tarwenfchoof.
Dit beginfel is dat van zelfverdediging. Niemant, vertrouw ik, zal my betwisten, dat het den mensch geoorloofd zy, de Dieren, welken hem vyandlyk aanvallen, te
dooden. Dit is een regt, dat ons de natuur tegens onzeu
rnedemensch geeft; hoe veel meer dan tegens den Leeuw,
den Tyger, den Beer, den Wolf! Zoude ik, om gerust
bet genot van velden en wouden te hebben, niet vertnogen
het verfcheurende gedierte in zyne legerffede te gaan opfpeuren , en myne natuurlyke-vyanden , die op myn blood.
loeren , te verdelgen?
Maar 's Menfchen veiligheid eischt niet alleen, dat by
de verfcheurende Dieren beoorlooge en verdelge ; de onfcbuldigfle foorten zouden hem verderflyk worden, indien
.zy boven de maate vertnenigvuldigclen. Dat de ongelukkige Landlieden bier fpreeken , die gedoemd zyn, om, ten
vermaake van eenige we.inige grooten, bet Wild teklulden ,
en daarvan nit te flan , het geen zy van Menfchen niet
zouden behoeven te verdraagen; voor wie het dooden van
een Hart, dat hunnen oogst afvreet en verwoest , eene onvergeeflyke misdaad is , welke 'het onvermydlyke bederf van
een geheel arm huisgezin na zig fleept. Indien de Mensch
de wilde Dieren ongettoord, liet vertnenigvuldigen , de andere vreedzaamfte geflagten zouden alle de voortbrengfelen
der g arde verteeren; . en de weerloosfle Dieren zouden den
Mensch door gebrek doen fneeven. De zagtmoedige Duif
zou onze oogtlen verwoesten , en de vreesagtige Haas zou
den Mensch een Wet Intn gedegte vyand worden dan de
Leeuw.
III. De zorg voor ooze gezomilieid , de beveiliging van
OH-
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onze oogfien , welker verwoesting die van ons leeven zonde na zig trekken, indien wy alleen van fpyzen uit het
groeijend ryk beitaan moesten , ichynen ons te wettiien
tot het dooden der Dieren, en 't gebruiken van hun vleesch.
Naar niet min klaar Ichynt ons de Schepper zyncn wil en
dit opzigt te hebben geopeubaard , in het voorbeeld , 't
welk hy gelegd heeft in den aart van zo menige foorten van
Dieren zelven , .als op vleesch aazen. Zien wy niet, dat
bet zwakkere bier een prooi is van het flerkere? Zien
niet eenen algeineenen kryg onder alle de leevendigen , in
den Hemel, op de •Aarde, in de Wateren , ja onder de
Aarde zelve? De Opperfte Wysheid, die tevens de Upperte Goedheid is, heeft het eene Wezen gemaakt tot een
prooi van het andere. Daar de Mosch jaagt op dr. Vlieg,
valt de Havik op de Mosch , en de Arend op den Hav ; k. De
Lecuw verflimit den Vos, die zig zo even vergastte op het
vleesch van 't Wezeltje, dat naauwlyks een Kieken had
verflonden. Door doze onafgebrokene jagt om zo te
fpreeken, worden alle de getlagten in !land gehouden; en,
even gelyk door eene wederkeerige aantrekking de henielfehe lichaamen ni de onbepaalde rnitnte der uitgebreidheid
als in het Niet opgehangen gehouden en in een eeuwigduurende beweeging bewaard worden, zo is de dood van het
eene fchepfel het leeven van het andere, en alies hangt aan
an.
Is dit nu de fchikking der opperfte , der oneindige Goedbeid , dat het eerie wezen het andere verdelge, en dus
leder geflagt binnen zyne paalen houden zal; waarom zou
dan de Mensch ook niet zyn deel in dezen buit, in de
21genicene plundering, als het ware, van 't gefchapen
bebben? Zonde de eenwige Goedheid van den Vader aller
Wezens dulden , dat de geringften zyner Ichepfels zig vergastten op het vleesch hunner medefchepfelen, en een
gedeelte zyner werken vernietigden, op dat het andere beflonde, zonder dit zelfde voorregt aan het verheventle
zyner fehcpfelen op garde te hebben toegeftann ; aan het
welke hy, by den lust en de behnefte, de kragten en wapenen daartoe gefchonken heeft? 't Is waar, daar is geen
leevend fchepfel, dat bet leeven nict berninne , v4-,or 't
Welk de linen geen onheil en de dood nict het vrceslykIle der rampen is. De Worm , die onder den voet des
wandelaars verbrvzeld wordt krimpt in zyne laatfle oogenblilt van fmerten in een ; de Vink , die den noodlottigen flag van den roofzieken klaauw des Vaiks ontvangt,
drukt
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drukt zyn lyden nit, door een fmertlyk gepiep ; en de
Hans, die door den fnellen Windhoncl word aangegrepen,
flaat een kerniend geluid , 't welk bet hart des, jaagers, zo
by niet gelled ougevoelig zy, beweegt. Maar al het leevende is your den dood gelclukt , voor den dood ,dien het~
nicest vreezen , op dat het , bet leeven beminnende , dat
zoude tragten te ,verlengen tot het oogenblik, 't welk de
Beftuurder van title diugen tot zyne vernietiging bepaald
heeft. De dood is Gene nattrarlyke en onvermydbaare ge_
beurtenis voor al wat leeven heeft ontvangen ; maar ze is
voor bet Dier zo gewigtig niet als your den Mensch.
Voor bet Dier is het flerven flegts een oogenblik lydens ;
daar, met de vernietiging zyner werktuigen, zyne finerten zyn verdwenen. Voor den Mensch is de dood, behalven door de vrees der finerte, door de liefde tot het
leeven , als den grond zyner genietingen, door zo veele
zeedlyke banden van vriendfchap, maagfchap, en vooruit.
zigten your zig en zyn nageflagt , en vooral door de on.,
zekerheid van een toekomitig lot, aan het leeven verbon.`
den, een veel fchriklyker kwaad dan voor bet Diet. Voor
het Dier is een fchielyke flag, die een einde aan zyn lee-.
yen maakt , gemeenlyk een genadeilag, die bet bevrydt
voor het lyden van een kwynend leeven; een lyden evenwel , dat naar alle waarfebynlykheid voor het Dier oneindig;minder bitter is dan voor den Mensch, die vergelykt
en vooruitziet.
IV. Het belang der Dieren zelfs, eindelyk , eischt dat
wy gebruik maaken van hunne voortbrengfelen , ja ook
van bun vleesch. Dit luidt wonderfpreul:ig ; wy bekennen het; daar bet in den eerften opting vreemd fchynt ,
hoe bierin dat wy de Beesten flagten , voor bun een
waar voordeel kan gelegen zyn : dan, een oogenblik zal
deze duisterheid, deze wonderfpreuk, doen verdwynen.
Het is, ontwyfrelbaar zeker, dat hoe grooter bet getal der Dieren is welken leeven, zo veel te grouter geInk door de Dieren wordt genoten. Eert enkeld Dier mag
bet flagtoffer voor de overi gen wezen; indien door den
dood van dat wine Dier veele duizenden behouden worden , is het klaar dat de dood van dat Diet bet algemeene belang der Dieren bevordert. Nu , indien wy geene
voordeelen van de Dieren trokken , zouden wy geen werk
maaken van ze voort te fokken en te vermenigvuldigen.
De arbeid des veehoeders moet beloond worden , of by
zou welhaast zyn .beroop vaarwel zeggen. En dat de
zorg-
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zorg -des Menfchen het getal der Dieren vermenigvuldigt 9
bewyst de onwederfpreeklykfle ondervinding. Wat zyn
ortze bosfchen fchraal voorzien van Zwynen en Harten,
in vergelyking diet talryke kudden van Varkens en Schaapen, welken de oplettende vlyt des hoeders aankweekt!
Wat zyn de Auerochfen van het Noorden en de Bifons van
Kanada tegens de ontelbaare runderen , die, onder de hoede van den Mensch , onze wel gehavende weiden bevolken! 's Menfchen zorg om de weiden tevermenigvuldigen
en te verbeteren ; orn in die jaargetyden, wanneer het
Wild niet dan een fchraal en dikwyls ontbreekend voedfel
vinden Itan , het Vee ryklyk te voorzien ; 's Menfchen befcherming tegens de aanvallen van verfchebrende Dieren;
veele oplettendheden om het vee in ziekten te bezorgen
en te geneezen , de vlyt om de voortteeling der beesten
te bevorderen; dit alles moet het getal der Dieren als in
't oneindige vergrooten; en veele Millioenen van Huisdieren genieten het leeven, ten koste alleen van dat van eenigen uit hun.
't Is waar, men zal mooglyk zeggen, zoude de zorg des
Veehoeders niet genoeg beloond zyn , indien by alleen de
voortbrengfelen der Dieren genoot, welken by by bun leeyen van hun trekt. Zoude de Schaapherder te klaagen
hebben, indien by, buiten de wolle en de melk zynerkudde , niets van haar genoot ? Zoude de melt: en kaas der
Koeijen , zoude, by haar natuurlyk overlyden, haar huid,
hoornen en hoeven , geene betaamlyke belooning zyn voor
zyne zorgen? Zeker is bet, dat in dat geval de mensch zo
zeer de vcrmenigvuldiging der beesten niet behartigen zou,
als nu wy ook hun vleesch tot fpyze genieten; daar het
eene uitgemaakte waarheid is, dat in- de wereld alles in
evenwigt is; dat alle arheid het voordeel, 't Welk die aanbrengt, beantwoordt; en dat, waar het luon gering zy,,
ook bet werk van weinig belang Daarby, indien de
Menfchen bet tamale vee ongeftoord lieten vermenigvuldigen , en geene* Lammeren , Kalveren , Schaapen of Runderen tot fpyze flagten , zoude hun getal welhaast zodanig
aang,roeijen , dat gebrek aan voedfel zulks van zelf zoude
bepaalen , zonder dat daardoor wezenlvk een grooter getal
beftaan zoude. Hoe veel beter is bet dan, dat de mensch
zyn deel neeme van het vee, en, tot eene belooning
zyner zorgen, zig voede met het vleesch van eenigen uie'
hun ?
Wy befluiten dan, nit alle deze redenen „ dat de mensch
refit heeft op het leeven en vleesch der Diem]; en dat
WY
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wy dit regt mogen broaden, niet alleen op eene fiellige
fchenkin g van het. Opperwezen , dat den mensch gemaakt
heeft tot liecr, MeeAcr en eigenaar van alles wat op
Aarde is ; mar 00k up den wil des Scheppers ,nitgeOrukt
hi de natuur van zo Dieren, •ier cart het is, zig
te voecien . met bet vic,:sch van anderen. Een vuorbeeld
waaruit wy mogen heiLiiten, dat, indien God het vleescli
der Dieren getellikt net* ten nutte van andere Dieren,
het oogmerk der Opperite CAlysheid Diet zal gevveest zyn ,
dat aau het trellykite , Dia op Garde , (ik 'peen den Mensch ,
voedlel nooc.4 heeft, een Dier, in den eidie, zo veel
genlyken zin van het wourd ,) te ontzeggen.
Maar hier nit volgt• Diet,' dat het ons zoude vrytlaan,
zonder eenigeu nood, of , eenig nut , met de Dieren naar
ooze grilligheid te handeleti , en tot een looter fpel allerlei
wreedheden aan him te oellenen. God heeft ze ons tot
fpyze gegeeven ; 'God heeft ons de Hee Kfchappy . Over de
Dieren gefchooken; het Opperwezen heeft gewild , dat
wy 'er nut van trekker' zouden. Alaar het Opperweezen
kan niet gewild hebben , dat wy de Dieren zonder ooriaalc
zouden verderven; dat wy gevoelige wezelis zouden pynigen. \Vat ook het oogmerk des Scheppers omtrent de
Dieren moge weml ; dit is zeker, Mt de oneindigheid
van de goedheid. der Oorzaak van alle Bingen , dat zy, met
bun het beftaan te gezven , nevens andere oogni.ertwn, ook
dat gehad moet • hebben , van hun zo veel geluks te doen
gevoelen, als hun . ffand in de kVereld , en de einden wanttoe zy voorgefchikt zyn , konden toelaaten. Nu een Dier
zonder noodzaak te pynigen , een fpel van het lyden
'
van
een gevoelig wezen te maaken, is, voorzeker, het geluk
te verminderen van fchepfelen , welken, zonder ooze moedwillige dartelheid en wreed vermaak, minder fmerten en
ineerder geluk zouden gehad hebben.
De Mensch, die een recht gevoel heeft van de wag'?
digheid der mensclilyke natuur, behoort te tragten, om in
zig, zo veel de beperktheid zyner natuur toelaat, het
beck! van zynen Schepper te draagen ; en , uit dien hoofde,
moet by alle zyne poogingen aanwenden om bet Opperwe=
zen, zo veel als hem mooglyk is , te gelyken. Het is derhalven zyn pligt, - in navolging van het Opperwezen , het
'hoogst geluk, dat mooglyk is, voor alle wezens te begeeren; en dan moet by zyn hoogst genoegen vinden , in ge'noegen rondom zig te zaaijen ; en alien fchepfelen, van
de grootflen tot de k]einften toe, alle mooglyke geluk te
doen fmaaken.
o. o.
EGT
V. DEEL. MENGELW. NO. 13.
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EGT vERHAAL VAN DE SCHi p BREUK VAN HET ooSTINDISCH SCRIP
GROSVENOR GRIFOERD DOOR CAPITEIN JOHN CoXON , op DE
RUST VAN AFRICA, OP DEN VIERDEN VAN OOGSTMAAND
DES J4ARS MDCCLXXXII , EN DE LoTGEvALLEN
DBR SCHIPBREUKELINGEN.

(Getrokken uit de Verklaaringen van ROBERT PRICE , THO.
MAS LEWIS , pan WARMINGTON , en BARREY LARRY.
Vier der overgebleevenen , in Engeland te rug
gekomen.)
Schip, de Grosvenor, 't welk van Trincono-.
fl et Oostindisch
,op den dertienden van Juny 1782, met meer dan 142 ,
male

Scheepslieden, Pasfagiers, enz. aan boord, afzeilde, leedt op
den vierden Augustus, aan volgende fchipbreuk , op het
gedeelte der Africaanche Kust , bewoon , d door, de Kaffers
Wilden van de Hottentotten afgefcheiden , door een onbewoond
land. Wanneer de Capitein berigt ontving dat 'er land gezicn
wierd , als hy dagt nog drie honderd mylen van 't zelve af te
weezen , kwam hy buiten , en deedt het (chip onmiddelyk
wenden ; onder 't wenden ilootte het. Men hadt juist zo
-veel tyds als noodig was om overal te roepen. De wind
draaide fchIelyk en kwam van firand , het voormarszeil werd
opgeheefen , en men tragtte van land to komen; doch het
voorfchip alleen keerde ; de agterfleven klemde op een rots.
Door 't bekomen lek liep het water flerk in , en het (chip
was wel haast vol. Men kapte de masten. De groote mast
viel terilond, en dreef na firand, De Watrers klomtnen 'er op
otn het yzer- en koperwerk daar af te haalen. De Voormast
hieldt lang aan eer zy viel en men kon dezelve niet van de
zyde des Ichips afkrygen. bleef met de voorfieven van
firand af, tot bet in flukken flier; de Zee daar op breckende. Men zette het Jel uit ; (loch het floeg onmiddelyk ow.
Een dik touw , waar aan een gemaakr viot lag , brak , het
dreef na firand , met vier man , van welken 'er drie verdronken.
Zo ras het ichip verlooren waszwommen twee Lascars na
strand met eon loodiyn, en maakten een touw vast aan een
groote rots. Wat zy riepen kon men aan boord fliet verfiaan;
doch zekere SANDOLFO kort na de Lascars aan firand go.
zwommen , fprak met hun , en zy maakten het tones hooger
vast. Veel van het Scheepsvolk kwam aan. flrand Tangs dee,ze lyn, uitgenornen vyfrien , die afvielen en verdronken. Een
jong matroos , ROBERT mice:, een der vier, die dit verhaal aan
't Oostindisch-huis gegeeven heeft , flingerde van de lyn af,
2n geweldige golf bonsde zyn hoofd tegen de rots. Do
wonde , die by kreeg , en waar van hy nog het Iidteken
,araagt 4 was zo zwaar dat by zichzeiven niet kon helpen,
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en zou hebben moeten blyven , indien een ander hem niet by
't hair gevat , en , met behulp van nog vet] ander, hem opgetoogen hadt.
Omtrent den middag brak het Schip by de rusting van de
voormast , en wat laater by de rusting van de groote mast.
Bykans honderd perfoonen waren aan koord toen het fchip
fpilde : het lag reeds zeer diep. Men hielp de Juffrouwen,
enz. uit de galery aan fiuurboord : het Volk flondt op 't
ftuurboord , en by het aan ftukken ftooten zonk die zyde met
al het Volk daar op in Zee , en dreef op ondiep water ; bier
op werden de Juffrouwee en Kinderen aan flrand gebragt.
Het wrak fpilde verder door 't geweid der baaren. Eenigen kwamen met het voorfchip aan land. Men vervaardig_
de een tent van een nieuw groot marszeil voor de Juffrouwen , enz. op een plat gedeelte van de rots : waar men een
overvloed van versch water vond.
Het (Chip bleef op Zondag morgen; op WoenAclag morgen
vingen wy de reis aan om na de Kaap de Goede Hoop to trekken. De Capitein verklaarde , dat zy in zestien of zeventien
dagen ten langften dezelve zouden kunnen bereiken : doch
hoopte, dat dit , in tien dagen, zou gelukken. Alle de wapenen bellonden nit vyf of zes Houwers : verfcheide Snapbaanen waren aan land geworpen, doch geen kruid.
Zo ras het fchip gebleven was, kwamen de Inboorlingen,
alien wolhairig , zeer weinig gek/eed,, na 't ftrand , om yzer
en ander metaal , 't welk zy konden vinden , op to zamelen ; doch zy floegen geen aeht op de baalen aan gefweeten, alleen 'er met hunne fpietzen , onder het voorby
gaan , infteekende. Terwyl de Schipbreukelingen arch
by het wrak onthielden, deeden de Inboorelingen hun geen het
minile Teed; doch floolen wat hun aanftond, en liepen weg.
By het aanvazgen van den optocht werd de Opperfiuurman ,
ziek zynde, gedraagen : de tweede Stuntman , ging in de your-,
de Capitein in de agterhoede, en de Juffrouwen in 't midden.
Zy hielden geregeld wagt onder den wog. Zekere JOHN BRYAN en JOSHUA GLOVER, die niet wet by zyne zinnen was, bleeven by het wrak. Zo dra zy op weg toogen, wierpen
de Inboorlingen met fteenen, en hieven de lansfen op. Den
zeekant konden zy niet langs gaan, ter oorzaake van het fteiI
gebergte by-de Kaap; doch zy hielden den weg langs het fieil
gebergte, zo digt mogelyk aan de lust, en hielden altoos de
zee in 't oog, uitgenomen wanneer zy in valeyen kwamen.
Zonnyds troffen zy wegen van, de Kaffers aan , Welke zy
volgden ; op eenige plaatzen vonden zy gras , langs den oever
waren eenige gedeelten zandig , andere rotzig.
Op den dag , na dat zy het wrak verlieten, en de Inboorelingen hun volgden , ontmoetten zy een Man , ligtverwiger van
kleur dan de Landzaaten, en met recht neder hangend hair.
y veronclerftelden dat het een Maleyer was; doch de Hollanders
ta
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hieiden hem voor een hummer Landsgenooten. Hy kwam na hun
toe, klapte in zyn handen, en riep : Entfelfchen Engelfchen!
Hy fprak Duitsch, en vertneldde dat de Kaap nog verre af lag.
Verzogt Zynde hktn te geleiden , betuigde by dit niet te kunnen doen: dewy! hy vreesde gedood te zullen worden als hy
in een Christen Land kwam, Zy boden hem eenig geld aan,
als by hun den weg wilde wyzen : by zeide geen Geld te behoeven, maar Koper : zy beloofden het hem in ovcrvloed, maar
hy wilde niet met bun voorttrekken. Hy raadde hun Tangs de
Kust te gaan : want dat zy, dieper landwaards in 't Bosch, Hottentotten zouden aantreffen, die hun alien zouden dooden.
De Capitein hadt een ftok met een bajonet daar op, deeze
rukten de Inboorelingen hem uit de hand ; doch de Maleyer
haalde hun over dat zy dien wedergaven : maar , zy moesten
gedoogen dat men de knoopen van de rokken freed.
Op den tienden van Augustus, drie of vier dagen na het
verlaaten van 't Wrak, ging de Capitein op een vry hoogen
bergtop, nam een fplets van een der Inboorelingen , die, to
vergeefs , door tekenen en fmeekende woorden , gelyk men
veronderffelde, dat by uitte, dezelve zogt weder te krygen ;
met zag geen Dorp, doch hy ging been , hereikte 'er welhaast
een, en riep de Bewoonders te hulpe ; zy kwamen met Spietzen en Schilden. - De Capitein plaatile de juffrouwen,
en die weerloos waren, op eene ryzende hOogte, met den
reisvoorraad, viel toen op de Inboorelingen aan; en dreef hun
uit het Dorp. De wapens, die de Inboorelingen
bezigden, waren Spietzen en Schilden van huidengemaakt, zo
dat ons yolk, ze met fteenen gooijende, hun niet konden
trefren. Zy hadden roode ftokken, waarichynlyk geverfd, met
con houten knop aan 't einde, en Spietzen; doch het yzer der
Spietzen niet willende misfen, trokken zy het 'er van af, fpitlien het einde, en wierpen ze in deezer voege na de Schipbreukelingen. Met een derzelven troffen zy Mr. NEWMAN'S
oor, by werd duizelig en viel neder, waarop de KaFers een
gefehreeuw aanhieven. Een der Inhoorelingen , in het
vlugren gevallen, werd ingehaald , door den Bootsman en anderen, en deerlyk geflagen doch de Capitein verboodt ftrengtyk iemand te dooden. Vervolgens bragten de Inboorelingen lekkere Aardappelen, om de ftokken en fchachten der
lansfen, na ons Volk geworpen, weder te krygen. Zy zaten
vreedzaam rondsom ons neder. De Capitein hadt eenige Innisteryen , welke by hun gaf, en zy gingen been: naa omtrent
twee..tturen vertoevens trok ons Volk ongemoeid voort.
Naa dit gevegt verzetten zy zich nooit tegen de Inboorelingen, doch lieteu hun alles wegneemen , wat bun behaagde.
Omirent drie of vier mylen voortgetogen zynde , kwam de
Merleyer met hun: by lachtte ow bet voorgevallene; Was by
bet Wrak gevveest; bragt 'et eene menigte yzer van mode , en
hadt een langen rok van den Capitein, daar gevonden, aangetrek-
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trOkkell• De:i ' Maley e r weggegaan zynde, toogen zy voort, en
ontnmett en eenige ander:: Inboorelingen , van vvelken zy Aardappeign voor knoopen ruilden : naa eenigen weg afgeleid te hebben , begon het een weinig te regenen: war op zy een vuur
rnaakten van gras en biezen, geen bout was 'er omftreeks te
vonden. Een weinig uitgerusr hebbende, gingen• zy voort, en
narnen hun nagtrust by eenig kreupelhout, op den top van een
heuvel ; beneden aan den voet Pep een beek versch water.
Den volgenden dag, (den elfden of twaalfden Augustus
kwamen zy aan 't Dorp, waar het Huis was van den Maleyer ;
het flop & aan den zeekant. Hy bragt zyn Kind tot bun, en
vroeg oin een ftukje Spelt voor zyn Kind : de Capitein willigde
dit verzoek in , Cchoon elite beete hun dierbaar was.
Het Dorp verlaatende , volgden de Inboorelingen, fleenen
werpende. De Scheepslieden wilden voorttrekken, denkende
dat zy het agtervo!gen niet verre zouden voortzetten: zy kwamen aan een kreek, welke zy by laag Water doorgingen: 't
was toen namiddag: zy reisdeu voort to,t den avond , wanneer zy water aan de zyde pens heuvels aantroffen. Hier vielen de Kaffers aan , en omringden hum, begeerende knoopen,
enz. van bun te 'Icemen, en de juffrouwen te berooven. Eenigen der Inboorelingen hiel p en zich op de hoogte, en wierpen
groote Reel= op hun neder.
De Scheepslieden raadden den Capitein voort te gaan en niet
te toeven, en zich alles to laaten afneemen; doch de Doetor
ziek zynde , Wilde by niet voorttrekken : en veelen gingen
zonder hem.
De Lascars trokken eerst weg, de Inboorelingen volgden
hun, en beroofden ze. Den Capitein verlaaten hebbende zagen zy, op een affland , de juffrouwen , enz. over een hoogte
komen. Dien nagt kwamen zy by een zoutwater Rivier; een
der Lascars zworn dezelve over, en ontflak een dun bout in
een Kaffers hut., waar in by geen yolk zag; weder overzwemmende maakte by 'er vuur mede. Colonel JAMES en Mejuf.
frouw JAMES kwatuen by hun : dewyl zy geen water hadden,
raadde de Colonel JAMES in het zand to •elven; zy deeden ha
en kreegen water: denzelfden nagt kwam de Capitein met de
juffrouwen opdaagen, en zy waren den volgenden morgen allen weder by elkander; uitgenomen een Man, die zwaarlyvig
en niet in ftaat was ow te gaan , was agter gebleeven.
Deezen dag vonden zy, op hun weg, een boom, die fmaakeJae besfen droeg met een kleinen harden fteen : doch zy
vonden dat zy zeer flopten..
In den morgen trokken de juffrouwen over de Rivier tot de
burst toe in 't water.; de Scheepslieden hielpen ze, en droegen
(le Kinderen over, dit was de eerfle Rivier, welke hun hinderde naa dat zy van het (Chip gegaan waren. Dit was nu
ninttent een week geleden. De Rivier overgetrokken zynde,
verlieten de Lascars, en een zwarte. Meid , ze eerst; daar op
t3
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ging eenig yolk weg ; de Capitein en de Juffrouwen agteriaa4
tende. Zinst dit tydftip weeten de vier Illatroozen , die dit
verflag doen , niets verder van den Capitein en de Juffrouwen.
De Inboorelingen poogden nimmer een der Juffrouwen weg
te voeren: zy beledigden ze niet, behalven dat zy haar de ringen afnamen. By den Capitein lieten zy zestien Officiers,
negen Matroozen , twaalf Pasfagiers en Kinderen : zeven
Zwarten en Diensuneiden; en een Fransch Officier en diens
kiteg t.
Op denzelfden dag dat deeze Verhaaler en hunne Reisgenooten
van den Capitein en diens gezelichap afgingen, kwamen zy met
de Lascars in een klein woud. Den volgenden dag (omtrent den
zestienden van Augustus) kwamen zy by den mond van een Rivier. Hier viel Tfi0MAS WREN neder; FRANCIS FEANCON en s. PARO bleeven ook, op het hooren dat zy wilden overzwernmen. De
Lascars fcheidden zich weder van hun af. Zy trokken drie
dagen fangs den never, die zeer heuvelig en flea was. Hier
beroofden hun de Inlanders, en toogen toen de Rivier over,
tot over den tniddel waadende. De Franiche Colonel verlieten
zy, eer zy de Rivier overtrokken; hy was geheel afgemat, en
twee uuren , naa den overtocht (omtrent den negentienden Augustus) viel Capitein TALBOT neder, zyn Jongen wilde by hem
blyven; doch de Capitein Wilde het niet gedoogen , zeggende,
bet was geen dienst , dien hy hem mogt vergen.
Omtrent den vier- en twintigfien Augustus , en dus acht of
tien dagen naa het verlaaten van den Capitein , oordeelden zy
nog in te groote menigte zamen te weezen, om voorraad op
te doen , en zy fcheidden verder van een. .De Party, die eerst
aftrok , beftondt uit drie- en twintig Perfoonen , en de andete
uit twee- en twintig.
ROBERT PRICE en BARREY LAREY, twee onzer Verhaalers, volg.
den de eerfle Party. M. LAW wend beurtlings , nu door den eenen , dan door den anderen, gedraagen : wanneer zy hier door
zeer vermoeid wierden , verklaarde Mr. LILLBURNE, de Scheepsbottelier,, dat hy het leeven van dien Jongen wilde redden, of
zyn eigen verliezen. Zy hielden het de Zeekust langs. Steeds
vertoonden zich de Inboorelingen rondsom hun, doch dit verminderde van tyd tot tyd. Zy waren op niets anders dan op
metaal gefle/d. Eeu hunner,, ons een Horlogie ontroofd hebbende,
floeg het plat met een fleet), de anderen Damen het gaande
work op , en flaken het , tot cieraad , in hun hair.
Zy ontmoetten een zwarten Fortugees in een thuis, by een
zoutwater Rivier, digt by de Zee: hy hadt twee Kaffer-Vrouwen by zich; zyn huts flondt allecn ; doch 'er was een KafferDorp van vvf Hutten niet ver af. Deeze Portugees hadt geen
Koeijen; doch hy gaf bun drie Visfchen, welke by voor bun
kochte, met eenige Schulpvisfchen door hem verzameld , by
dischte 'er eenige witte WcaOlen, Met ongelyk aan Aardappelen, by op.
Om.
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Ooze twee andere Verhaalers WAR MINGTON en LEWIS toogen
Met de andere party landwaards in : en waren drie dagen zonder zee te zlen , en vier dagen zonder eenigen Inwoonder te
onunoeten , reboot] zy eenige oude hutten, veele Olyphanten
en Tygers zagen. Gebrek tali leevensmiddelen deedt hun weder na de kust keeren, wear zy zich met Schulpvisch voedden,
en een goed onthaal vonden aan een dooden Walvisch ; vier
vonden 'zy 'er op strand , den eethen en tweeden gingen zy
voorby,, geen kans ziende, by gebrek van een mes , on] 'er wat
af te krygen ; doch vervolgens poogden zy met een fpyker 'er
in te komen: tot groot geluk vondt WARMINGTON een mes in
een boot die op 'trend gefmeeten was.
In ruim drie weeken of een maand, naa dat zy den Capitein en de Juflrouwen verlaaten hadden , kwamen zy in een zandig gewest, toen fcheidden zy zich van ecn in kleine partyen.
De Party, onder welke THOMAS LEWIS zich bevondt, was elf Per'bonen Rork. Mr. SHAW was de eerfte die ftierf, en omtrent
drie dagen laater JOHN HOWES. - LEWIS geraakte alleen , en
ontmoette een Timmerman met eenige anderen by een diepe
nauwe rivier. Naa negen en veertig dagen van het fchip gc•
weest te zyn, bleeven Capitein TALBOT ' S knegt en PATRIK BRUE
by de rivier. LEWIS zwom 'er over, en hielp de andere. Tvvee
dagen laater flied de Timmerman, dien zy in 't zand begroeven.
Vcrvolgens naderden zy eene andere rivier, wear by verfcheide
zyner Reisgenooten aantrof: het eeten van em dooden walvisch
maakte hem ziek. Zeven dagen zwierf by alleen , en trof toen
JAMES SIMS , JOHN BROWN, en EDWARD CROAKER aan ; JOHN BLAIN.
lag flood in een hut. Fly ftelde voor, na de Inboorelingen weder
re keeren. BROWN was onmagtig om mede te gaan ; doch hy
trok met de twee anderen te rug tot dat zy de rivier bereikten,
wear by den Timmerman ontmoet had: toen wilden zyne
Makkers niet vender gaan : by zwom met laag water over. Den
volgenden morgen zag hy twee Inboorelingen aan den zeekant ;
zy fcheenen te reizen , keeken na hem, en deeden beduidingen
dat by met hun zou gaan; doch zy toogen van zynen bedoelden
weg af, en westwaards op ! Naamiddags zag by drie Meisjes op
't ftrand ; zy namen hem mede na huis een groot myl van flrand
gelegen ; bier flonden zes hutten by elkander ; de mannen waren bezig met het kooken van fpys; zy verzamelden rondsom
hem; by beduidde gaarne wat te wilien eeten , zy gaven hem
een weinig melk; doch namen de mosfelen, die by vergaderd
hadt , hem af, dreeven hem uit, en gooiden met fteenen. fly
vervoegde zich in een andere Kraal of Buurt omtrent een vierde
van eery myl verder op; de Bewoonders reikten hem melk toe;
hy bleef den geheelen nagt onder bet geboomte, en vervoegde
zich den anderen dag 's morgens na eene andere Kraal, wear
op hy weder by de eerfte kwam ; dear trof by PEANCON en nao
aan, die bet land doorgereisd, en de zeckust niet langs getrokken
Tt4
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ken waren. Zy bleeven in die Kraal. LEWIS ging na eene
andere, =trent een vierde rnyls van daar gelegen , en bleef
by de Kaffers drie maanden, hunne Kalven hoedende en bout
verzatnelende.
Omtrent drie weeken by de Kaffers geweest zynde, kwam
WILL/AM HuBsEatvdaar, en vertelde LEW IS ,dat alien, die met
hem denzelfden weg koozen , dood waren. Mr. vviLLI Alms , een
Pasfagier, was door de Inboorelingen in de rivier gejaagd, en
met fleenen dood germeeten. Mr. TAYLOR , mede een Pasfatier, Wilde na dit voorval Diets ecten , en flied binnen twee
dagen.
Zestien of achttien dagen na HUBBERLY ' S komst , verlieten
YEAPICON en PARO de Kaffers na eene maand omzwerverts
keerde VEANCON weder , verhaalende dat PARO en drie ancleren
dood waren. FRANCON en PARE hadden, toen zy te rug keerden , op {hie dagreizens na , de landgneder-en der Hollanderett
bereikt. FEANCCN was negen dagen in de Woestyn zonder
water, dan zyn eigen, oin te clrinken , en toen bezweek PAR%
De Hottentotten , gezonden door DANIel. ROPING , van de
Hollandfche plaats Swairtkops , bragtcn hem door het land : en
op den vyftienden van January 1783 ,tien of elf dagen na dat
by uit de Kraal gegaan was , ontmoette by de wagens , die na
het wink reeden. Hy, .LEWIS bleef in KAT. SKYPPERS huis te
Swartkopt twee maanden: niet ver van daar is het huis , behoorende aan CFIRISTIAAN rcRoos, waar in Jeffry POTOSE de an..
deren bragt , die de kust langs getrokken waren ; in dezelfde
riabutirrchap woont -ook E1ANIeL KONING , een Hanoverscinnan
van afkomst, by wien ROBERT PRICE bleef.
De Lascars, en Mejuffrouw. HOSEAS Dienstmeid,verlieten hun
eerst. Mejuffrouw teesmMeld verhaalde hun, dat de Capitein
'Mr. en Mejuffr. LOGIES , en Mr. en Mejuffr. HOSEAS agter geIaaten hadt. Deeze Lascars en zwarte Meiden werden by den
Landdrost van Sweilendarn gelaaten M. LEWIS onthieldt zich
tien dagen aan de Kaap de Goode Hoop , en zeilde met een
Deensch Schip, de Koning van Deenetnarken, van daar.
De Bevelhebber aan de Kaap zondt Volk om de verloorcnen
op te zoeken. 'lima KING ging zelve na de Kaffers ; gefchenken van koper en kraalen mede neemende.
Wanneer de party, in welke JOHN WARMINGTON zich beyond,
eerst in het Zandig Land kwam, bleeven 'er alleen acht by
elkander : zy hadden toen niemand ontmoet van de party in
welke ROBERT PRICE en LARRY waren. — Drie weeken of
een maand, na dat zy in het Zand Gewest kwamen,ontinoetten
zy een Zotawater ILvier,, te diep orn te doorwaaden : ten
deezen tyde bleeven 'er alleen vier van de acht te zamen, te
weeten , WARMINGTON, FRUeL , FITZGERALD en HYNES ; doch zy
hadden opgeloopen LILLRURNE met M. Law , Auld), den Kuiper,
.en
(4) Deeze Meiden beMorden tot de Party, die met don Capitein word ag-

ter telavten, hoe zy aan de Izezezp kwamen ind,lt hut vethaA niet.
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trn JEREMIACH EVANS ; en

by deeze rivier ontmoetten zy ROBERT
PRICE, LARRY, DE F. ARSO , den Zwaardveeger WILLIAM COUCH ,
SIMMONDS en scrrourz : Brie of vier It/eine riviertjes zyn 'et

tuslehen deeze en de Groote.Visch-Rivier.
Dus verre de lorgevallen der andere verrneki hebbende, zut.
len wy onafgebrooken het verhaal laaten volg-en, 't went no,.
BERT PRICE geeft van de zynen, die met hem waren.
Eenige der Inboorelingen, die zy aan den zeekant onrmoet.
-ten, gaven hem een fplets en frok in de hand , als een teken
van vriendiehap; namen hem by den arm , met hunne gebaaren te kennel) geevende, dat zy wilden , dat by met hun zon
gaan ; doch by begon te • fehrelen ; WILLIAM coven, zyn Mak,
ker, die hem zints de fehipbreuk hybleef, en de andereny
fehreiden mede ; waar ap de Inboorelingen hem los lieten. Lit
gebeurde in het tweede bewoonde land, naa dat zy van den
Portugees , bier boven gemeld, waren afgegaan ; en , zyns bedunkens, waren dat de laatfle Kafers , die zy zagen.
Naa dat zy het Zand-Gewest bereikt hadden, zagen zy geen
Inboorelingen. Her Zand-Gewest beflaat uit duinen, zo los dat
'er niet over re gaan was dan by ebbe wanneer bet water
den grand hard genoeg liet om betreeden te kunnen worden;
op veele plaatzen y onder) zy rotzen in 't firand, en een rotzig
gedeelte tot de zee firekkende, 't geen zy, alleen by laag
ter , konden overtrekken: gelukkig kwamen zy'er toen het. ebde.
Een weinig eer zy de Groote Visch-Rivier naderden, welke zy
van eene hoogte zagen, trokken zy over een kleine beek; hier
werden zy geroepen door PADDY BURNE. Mr. LILLBURNE. THOMAS LEWIS en SQUIRES vonden zy daar — De Groote VischRivier is zeer breed by hoog water, gelyk een zee, doch nauw
by laag ty. DE LARSO "verdronk bykans, als by dezelve, toen
ze afftroomde , overzwom. De andere trokken 'er over met
behulp van vlotten , gemaakt van gerot hour en flompen van
'boomer', aan den never opgedreeven , welke zy vast maakten
met hunne zakdoeken en wortefs uit het zand7gehaald ; deeze
vlotten voerden zy waadende om de zandbanken heen , tot
zy by het nauwe diepe gedeelte kwamen. PRICE, LAREY , en
de Zwaardveeger, bleeven den eerflen dag agter: dewyl hun
vlot zonder hun de rivier overgeraakt was. COUCH , SCHULTZ
en SIMONDS, kwamen 'er toen over; zy bleeven dien nap, en
volgden 's anderen daags. Mr. LILLBURNE hieldt daar !land,
fliep 'er dien nagt met oogmerk om te rug te keeren na een
Walviseh; by hem bleei M. LAW, WA RMINGTON , FRU& , FITZGERALD , HYNES en EVANS , die vervolgens de rivier overkwamen• P. BURNE G. CREIGHTON, J. SQUIRES en rzAmc,Capitein
TALBOT' S Jongen, met een van de Lascars , die aan de Kaapgekomen is, toogen de rivier niet over. De Lascar zeide dat de
Kaap nog verre of was, en dat by weder naar de Inboorelingen
wilde keeren.
Zy,, die de Groote Visch R'vier waren overgekomen, vonden
evn
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ee,n Bruinvisch , in de klipen verward. De LARSO hieldt hem
vast by den flame, worftelde om hem te houden, en hadt cite.
delyk bet geluk om den ,visch,
een klein mesje , te dooden.
Zy trokken voort, naa zich opgehouden te hebben by
een /creek met versch water: zy rustten weder by een Meir met
versch water, en maakten vuur op eene hoogte.
Teen PRICE en zyne twee Makkers de Groote Visch-Rivier
overgetoogen waren, volgden zy anderen op hunne voetilappen,
en riepen, wanneer zy dezelveeantroffen, van 't Strand. WILLIAM COUCH antwoordde; bet was reeds donker, en zy kwamen
op de voorgemelde hoogte: dit was vyf of zes dagen eer zy de
Boschmans Rivier overtoogen, en daar op kwamen zy by een
Groote Baay in het Zand-Gewest , met drie Eilanden, Aileen vyf
van de party bleeven by elkander , toen zy deeze Baay bereikten; naamlyk DE LARSO, LARRY, WILLIAM COUCH, de Zwaardveeger, en ROBERT PRICE zelve. Hier ftierf WILLIAM COUCH; zy
begroeven hem, en Morten gebeden over hem uit: zy gavel'
elkander de hand, zweerende, dat zy tiler van een zouden
fcheiden eer zy een Christen Land bereikt hadden.— By deeze
Eaai troffen zy JOHN HYNES en JEREMIACH EVANS aan, die hun
berigtten , dat zy WARMINGTON, nicest daed, hadden agter gelaaten : LAREY, trok te rug, en bragt hem by ons. Omtrent deezen tyd vonden zy Zand-Kruipers, eene foort van Aliekruiken,
zo dat zy overvloed van voedzel hadden.
De Zwaardveeger ging met EVANS om Mr. LILLBURNE,
FITZGERALD, en anderen, te zoeken , doch kwam nooit te rug;
zyn eigen leeven verliezende em dat zyner Tocht- en Lotgenoo.
ten te behouden. EVANs keerde dien zelfden avond weder.
De Sondags Rivier verlaaten hebbende, kwamen zy aan een
Kreek., Kuga geheeten, en toen aan Swartkops Rivier, die
zout water heeft; van de heuveltoppen konden zy de Eilanden in do Baay van de Sondags Rivier zien.
Wanneer R. PRICE alleen geklommen was op eenzandhoogte
cm Hottentotfche Vygen te verzamelen , en DE LARSO onder eenig
geboomte digt by hem te flaapen lag, zag by een Man, deezen hieldt by eerst voor een hunner; doch ontdekkende, dat
!by een Snaphaan op Ichouder hadt, liep by, zo fehielyk hem
mogelyk was , na dien Man toe ; zyne dikgezwolle beenen
veroorzaakten dat by min fpoeds kon maaken dan by wenschte ; van vreugde viel by voor 's Mans voeten 'leder , en riep
DE LARSO, die Portugeesch fprak. Hunne Makkers waren aan
firand by een Walvisch , zy hadden your, bier drie dagen nit
to rusten : dock geroepen mde , bragt deeze Man , JOHN PoTOSE geheeten , hun na 't huis van CHRISTIAAN FEROOS , met
Wien by fcheen zamen te doen.
Allen bleeven zy bier drie dagen , en nog drie dagen in een
ander huis in de nabuurrchap, behoorende aan DANIa KONING.
Teen werden 'er vyf gezonden na den Landdrost van Swellendam :ROBERT PRICI": beer in 1-it tweede Ines by .5.1+ artkops
LAP.C.i
wAini;7..oN
Van deni.;
17i! S;c:i1c;z:IRT
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',la de Kaap gevonden. HYNES bleef by den Landdrost; EVANS en
De LARSO kwamen te Swartkops weder,, met tusfchen de dertig en
veertig wagens en paarden met tenten, en omtrent honderd
man,onder Capitein MILLER , met oogmerk om na het wrak te gaan ,
en meer van het nog behouden gebleeven yolk op te zoeken.
EVANS en DE LARSO toogen merle: op vyf dagen reizens na
waren zy by 't wrak genaderd; doch zy keerden te rug; de
paarden waren of ; en de Mamboozers zich tegen hun te weer
fiellende, lieten zy de wagens aan de Rivier Nye of ck-ly,
eene zeer breede Rivier, vol groote fieenen, en fuel firoomende ; dezelve is naby Bamboo-berg, en heeft zoet water : op
hunne terugreize van het Wrak, waren zy verpligt dezelve drie
dagen langs te trekken ,eer zy 'er over konden, ter oorzaake
van de groote fleenen; het land is aan wederzyden bewoond.
ROBERT PRICE bleef te Swartkops, tot de wagens en het yolk
wederkeerden : zy waren ten mintien een maand uit , en op
een dag reizens na aan de plaats gevreest, waar de Scheepiingen beroofd werden : doch niet by het Wrak; ook hadden zy
geene tekens gevonden van de Juffrouwen of den Capitein ,
uitgenomen tot zy in de hut van een Kaffer een wyden rok
zagen, dien zy voor een rok des Capiteins hielden : verfcheide lyken zagen zy onder het voorttrekken.
DE LARSO ktvani van de Kaap met het zelfde fchip als
BERT PRICE, en is na Deenemarken gegaan: met het zelfde [chip
kwam ook WILLIAM HUBBERLY , des tweeden Stuurmans Jongen ;en FRANCISCO FRANCON, die by de Kafers gebleeven, en
ten zelfden tyde
door de Hottentotten van daar gebragt
met Lewis; deezen zyn ook na Deenemarken getrokken.
EVANS bleef by DANieL KONING te Swartkops, drie of vier
maanden , en giug met hem op de jagt. Zy tegen 's morgens
uit, en bereikten de Sondags-rivier vddr den avond , waar zy
zich ophielden om te jaagen. — PRICE kan zich niet te binnen brengen hoe verre Swartkops ;van Swellendam dewy'
by zo gelukkig was van te ryclen , en de tyd om was eer by
bet dacht. Zy onthielden zich drie dagen by Capitein MILLERS.
Mr. 9ALRYIVIPLE , die dit Verhaal ,uit de Verklaaringen deezer
vier Scheepsgezellen opgemaakt heeft, voor de Heeren Beftuurders der Oostindifche Compagnie , merkt op, dat 'er 142 Scheepslieden, Pasfagiers en Lascars waren , ter tyde dat het Ichip
verongelukte. Doch de Matroozen, die bet verhaal opgeeven,
doen flegts verflag van 102; naamlyk van 16 verdronkenen;
van 46 by den Capitein gelaaten, van welken zy naderhand
niets vernamenvan 17 in de woestyne gebleeven en waar.
fehynlyk omgek'omen • van ie onder den optocht gefiorven;
van twee aan de Lap gebleeven; van 3 na Deenemarken gee
vaaren, en van 4 in Engeland behouden gekomen. — Hy
voegt 'er nog deeze bedenkieg sevens, dat de onheilen , die
de Schipbreukelingen troffen , voor geen.gering gedeelte ontflaan
waren uit gebrek aan infchiklykheid voor de ingeboorenen. Hy
twyffelt daarom niet, of vericheidene zullen nog onder de Kaffirs leeven: dcwyl zy de enkele perfoonen, die onder hun kwamen eer met vric,.ndlykheid , don row, behandeiden: natimr13k
was her, da y cen zo groat natal 4:bro,Vaane6 vrees blude ,
rtes welt yeandlykhWen,
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MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,MONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYk.
111•••■■■• ■• ■■••••••

DE WARE VRIENDSCHAP GESCHETST IN HARE GRONDEEG1NZELS EN IHTKOMST.

Wy Ilelien ons het zelfde doel te vooren:
De Wysheid ftreelt ons hart , kan ons bekooren.
Van beiden word ze oprecht bemind.
Het zelfde goed , het hoogae goed, op aarde ,
De deugd is 't, die in ons 't genoegen baarde.
Zy is 't alleen die ons verbind.
GELLERT'S, Leerdichten.

Vriendfchap, hebben wy te voren 'in hare onflandD evastigheid
, en zeldzame beilendigheid doen kennen;,

de bronnen , waar uit dit ontttaat, hebben wy
man' ook, de behoedmiddelen om ze
aangewaen ; beftendiger en flandvastiger te doen zyn, opengelegd (*).
Vervolgens hebben wy de ware Vriendfchap , in Naar heilen ten befluite
ryk en zali.g nut, beichreven (t) ,
toegezegd , nader te zullen bewyzen , dat, als wy onze
Vriendfchap op de te voren gefchctste wyze uitoeffenen ,
wy ons vergewisfchen kunnen dat ze uit een zuiver
grondbeginzel voortkomt , en , by de uitkomst ene
volkomen rust, te vrddenheid , en kalmte des gemoeds
zal achter iaten. Deze twee Stukken, — de echte gronden , en de uitkomst der ware Vriendfchap, — zullen
wy als nu trachten op te fporen , en daar &kir aan onze
beloften voldoen.
De ware Vriendfchap rust alleen op de volgende gronden : — als , in de eerfte plaats , z6delyke goede hoedani g h&len. zullen Vrienden w61 veranigd zyn, dan
moeten hunne harten ook wet geplaatst wezen. Behaly en , dat de verkeerdheid van het Menfchelyk hart; —
de

(*) Zie hover: Bl. 181 , enz.
(t) BI. 429 , enz.
V. DELL. AIENGELW. NO. 14.
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de gebrêlen waar v66r wy ieder ogenblik bloot leggen ;
-- de beteugeling onzcr drifter, -- de beffiering onzer hartstochten — hun niet geheel vreemd moeten zyn ;
behoren zy vooral, de beminnelyke dengden en
pligten van vr6clehevendheici , van ftandvastigheid en van
onveranderlykheid voor te than, en te betrachten. Dit
vordert gone nitbreiding ;—want het fpreekt van zelfs , dat
deze alien moeten medewerken , en ook noodzakelyk zyn ,
tot aankweking en during der Vriendfchap. -De twede
en niet min nodige grond der ware Vriendfchap, is de
deugd. Deze na te jagen en te beoefenen moet hun voornaam doel zyn. Neemt de deugd weg , — en te gelyk
verdwynt de waarde der Vriendfchap. Al writ ons in de
Vriendfchap bekoort , fireelt en wet gevalt , wordt ,
zo ras men ze van deugd ontbloot , door de donkere
velen van eigenbelang en eigcnliefde verduisterd en weggenomen. De deugd alleen kan deugdzame Vrienden maken. — De deugd alleen is het ook, die deugdzame
Vriendfchap ftaande houdt. Zy is hare rots waar op ze
onwankelbaar gevestigd is ; — en doet dat heil , en dien
troost , welke wy befchr6ven hebben , geboren worden.
Zonder deugd is dus alle Vriendlchap ydel , en vervalt
fpoedig. En na deze beide gronden , moet de Vriendfchap door wysheid en verftand onderhouden en bevorderd worden. De wysheid en goed verftand , ten minften in gelykheid van den enen Vriend tot den anderen ,
zyn onOntberelyk. Dit bewyst genoeg , de te voren gernaakte fchets ; — de daar by opgegeven behoedmiddelen ;
de leiding en befhering ; — en eindelyk de ra ad ,
waar mede Vrienden elkanderen moeten troosten en byChan. Een dwaas is daar toe niet gefchikt. Alle zyne
handelingen l&eren blyken van zyn onveritand , en
tie keuze zyner Vrienden kan daarOm ook nimmer op een
veritandig en wys man vallen : — en een wys man
kan, insgelyks nooit een dwaas tot het voorwerp van zyn
vertronwen , liefde en achting flellen. Veeltyds worden
wy beOordeeld na de Vrienden met welke wy gemeenzaam veric6ren ; om dat men voor vast houdt,
dat in derzelver keuze altoos ene zekere gelykheid plaats
heeft. Zou dan een wvs man zich niet vern6deren , door
een dwaas tot zyn Vriend te nemen gZou by de
voorzichtigheid niet verbannen , en zyne eer,, zyne -achring , daar door niet verminderen ?
'Er moet noodwaidig ene zdkere trap van gelykheid in wysheid en verIland
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Eland zyn — en ongelykheid moet ten dezen op.
ziehte niet te groat of te aanmerkelyk zyn , zal de
Vriendfchap van dour wezen. Zo 'er enige ongelykheid
van belang in geduld kan warden , moet 'er ten min.
ften by hem, die de geringfle mate van kennis bezit,
leergierigheid, vraaglust, en een goed oordeel, plants hebben. Dan , by alle deze gronden , moet onvermydelyk gevoegd worden, de liefde tot God: — dat is, wy moeten
liefde tot God hebben; — Hem, boven alles tot het thdge voorwerp van onze genegenheid ftellen;
Hem,
met alle ooze krachten en vermogens beminnen ;
en dos met Hem , in zulk doe Vriendfchap Haan, die
ons voor euwig gelukldg maakt. Welk ene eer!
welk
tot de liefde van God toegelaten te woreen
welk een onbezeffelyk voorrecht, van God beden !
mind te worden! — Want , beminnen wy God;
zo bemint Hy ons. Welk een denkbeeld! de bran
van alle hell, — de onfierfFelyke, de allcien heerlyke en
euwige God, — tot onzen Vriend te hebben! — En
dit nochtans is juist de voorname, de w6zenlyke grond,
wear uit onze liefde tot elkanderen.moet ontfpruiten. De
liefde tot God moet de Zielen innemen • — en , fpruit
daar nit de. liefde tot onze Vrienden , dan kan men verwachten , dat bitze nyd verbannen, achterhoudenheid vetjaagt, eigenbelang, en eigenliefde, gefnuikt zullen zyn,
Dan kan men zich flrelen, met de blyde uitzich.
ten, dat een aangenatue vrede, — een gul vertrouwen
en ene belangeloze liefde, — onze dagen , met een
zoet vermaak, zullen doen henen rollen. „Want, in der
daad, zo zegt de vermaarde Steele : indien wy onzen
Schepper niet altoos in het oog hebben , en dit oogmerk
niet onze hoogite begeerte, niet het eerfte roerfel, onzer
hope, en voornemens is, is het onmooglyk, dat de liefde , die wy voor ons zelven hebben , .niet Heeds op 0119
zelven wederkc:re, en dat die onger6gelde eigenmin zich
niet in alle onze bedryven vertone. Ills de bran onzni,
ver is , kan de beck niet klaar wezen, en die heerfchen.
de drift misverft ,en befmet, alle onze daden en vermake.
lykheden, zodanig, dat de Menfchen, door dat grate
roerzel niet gedreven , andere gemeenlyk beminnen , nit
ene bekrompe eigenliefde, en gunften bewyzen, en dienften doen , am die weder te ontfangen , met woeker e:t
overmaat. ja, als wy hunne beste Vriendfchap tot m-.1
hares oorfprong unzi p , en hekennen moeten, dat z=t
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is, (gelyk zy wezenlyk al te met fchynt) ene driftige
neiging, om een antler te dienen, zonder hoop of fchynbare mogelykheid van vergelding, moeten wy, met enen
bekennen, dat 'er, in het voldoen van die drift zelve, een
groot, (hoewel waarlyk een fraay) eigenbelang fteekt;
maar die goede neiging kan door an toeval, een misverfland, ene gril, waar uit zy mogelyk haren oorfprong
had, veranderen, en afgebroken worcien, die anderen bemint, uit liefde tot God, weet van Been veranderen, om dat, by de oorzaak zyner goedgunttigheid,geen
fchaduwe van onikeringe is."
En kan in ene Vriendfchap, die op zulke goede gronden rust, het we' raiders zyn , of, de reeds befchreven
oeffeningen eri gedragingen moeten aldaar plaats vinden ?
Immers! een welgezind hart moet getleld zyn, op de hevordering van de beste begeerten, en wezentyke belanHy moet die be0. en van hem, dien hy , bemint ?
hartigen ; — en zyn vriend flandvastig zoeken te bewaren, op de lieffelyke paden der deugd. Daartoe fpoort
hem de reden aan; dit vordert van hem, de
Godsdienst ! Deze eischt ene algemene liefde tot alien,
— maar ook, ene byzondere, tot die, op welke ooze
betrekkingen de fterkfle zyn. En geeft ODS het onfaalbaar woord van God daar toe niet een keurig voorfchrift,
in de nauwkeurige tekening van een Vriendenpaar, wier
wederga mogelyk nooit weder, zo lang de .wentelende euwen duren , zal voorkomen. Wy ogen op David en Jonathan! welk ene grootfche edelmoedigheid! welk
ene belangeloze liefde! welk een onverzaakbre trouw! —
welk een onverbreekbre flandvastigheid! — en eindelyk , welk een heilig grondbeginfel! — treffen wy niet
in dit Vriendenpaar aan. Hem die , in de euwigheid
woont, en wiens naam heilig is! inaken zy, tot een opgeroepen getuige, van hunne Vriendfchap en trouw.
Welke yerlieven trekken characternren niet deze Vriendfchap ! --- Men hecft gene woorden kunnen vinden, die
de kracht derzelve uitdrukten ! Noch David, --noch Jonathan , — waren bekwaam de natuur dier liefde, levendig te males. 't Is daarom, dat bet gefchiedverhaal zegt , dat de ziele Jonathan's verbonden werdt ,
aan de ziele David's: — en, dat Jonathan hem beminde als zyne ziele ( 1 ). Dan weder, — dat Jonathan,
Da(*) i Sam. 18 vs. r.
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David lief hadde, met de liefde zyner ziele (*). Ale
uitdrukkingen, die de geweldige kracht hunner genegenbeid te kennen gdven.
Des Prinfen dierbre trouw verminderde myn fmarte:
D.e vriendfchap maakte zich meestresfe van myn harte:
Naar zachte neiging, die geen drift, geen onrust voed ,
Verleende eerlang de kalmte aan myn ontroerd gemoed.
Wy fmaakten al 't geluk dat ze imincr doet erlangen,
Aan zuivre Zielen , die, door eerzucht noch belangen,
Geflingerd, haar geboon zorgvuldig,gadeflaan.
0 Welk een Zaligheid bragt my die Vriendfchap aan!
Hop grout een Vreugd my de echt of maagfchap liefde geven,
Myn Jonathan volmaakt de blydichap van myn leven (f).
En wat vindt men dne eenvormige Edelmoedigheid, in
alle de handelingen van Jonathan , omtrent David! Aanhoudend betteedt by al den invloed , dien by meent op
bet Vaderlyk hart van Saul te bezitten , om hem in zyne gunst te berftellen , en verder te bewaren. Welke
pleitredenen gebruikt hy niet, om de vaderlyke ziel te
roeren! — Welke vernieuwde pogingen wendt by niet
aan , ow zynen Vader bdtere gedachten nopens David in
En , dit alles is te grootfcher, om
to boezemen!
dat by den troon van zynen Vader Saul daaraan waagt;
— eigen belang, en eigen eer, daar hy , met Sauls
(food, de naaste tot den troon was , daar aan opOffert,
en dien aan David overlaat. Hoe tdder is niet het belang, dat hy in zyns Vriends welvaart neetnt! De
droefheid , over Sauls befluit, om David te doden, werkte by hem zb kragtig, dat by, op den tweden dag der
nieuwe mane, geen brood at (s). Geen wonder, dat
zy, by bun affcheid , toen David voor Saul de vlucht
nam, bitterlyk weenden! — Hoe hartlyk , hoe treffend zyn niet .fonathans laatfle woorden , die de kloekmoeclige flandvastigheid van zyn hart, zelvs te midden
der vervolgingen , aanduiden: — daar hy , tot David
„ Gaat in Vrede:
't gene dat wy beizegt:
den in den name des Heron gezworen hebben , zeggende :
(*)

Sam..20

VS. 17.

David. 2 Boek.
vs. 34.

CO VAN MERKEN

(1) I Sam.

20

Vv 3
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de : „ de Heere zy tusfchen my ende tusfchen u,
ende tusfchen myn Zaad , ende tusfchen uw Zaad ,
- in tier eeuwigheid (*)."
—zyto
Vaar wel, myn Broeder! troost myn Nliehol in haar (mart;
Zeg dat zy nevens u 't gebied voert in myn hart.
Malt haar, myn Boezemvriend! wat David heeft te lyden.
Maal haar al de angtien , die tnynZiel zo fel hearyden.
Vaar wel! roept Jonathan, de God van Israel
Bevestige ons verbond! Vaar wet! myn Vriend! Vaar wel!
Dus fpreekt hy, en vertrekt ; maar naauw een voetftapverder,
Ziet hy al zuchtend om naar Bethlems grooten herder,
Wiens oog zyn oog ontmoet. Finks keert by fchichtig weer ;
Ziet teer zyn Halsvriend aan, that yllings de oogen nat. ; —
Ze omdrmen ipraatceloos , terwyl zy bitter weenen,
Elkanderen voor het laatst; gaan beiden zuchtend heenen (t).

Kan men hartelyker uitboezeming • vinden , dan die van
David, en zyn klacht over Jonathan's dood? — „ Jonathan is verilagen op uwe hoogten. Ik ben benaauwd ,
om uwent , myn broeder Jonathan ; gy waart
my zeer lieffelyk : — uwe liefde was my wonderlyker,,
dan liefde der wyven. „ (1) Verwon derlyke taal !
en die , nochtans , het gevoel van het hart, noch het befef van het verlies , niet in Ctaat zyn uit te drukken.
Myn geest, door droefheid neergeflagen,
Vind zich, door bittren rouw gedrukt:
Nu, in het blocijen zyner dagen,
Lyn Jonathan wordt weggerukt !
Myn trouwe boczemvriend ! myn broeder!
Gy waart me, in !load, een feliild en hoeder.
Hoe zeer de zoete huwlykstnin
Aanlokl y k zy, Your ziel en zin :
De tedre Vriend rehap, die voor my uw boezem griefde,
Was my veet waardi g er, dan zwakke Vrouwen liefde (*).

't Is intusfchen te beklagen , dat 'er zo vdlen gevonden
worden , die, op gansch andere gronden , Vriendfchap
bouwen. Trouwens !
tot wat einde anders, kiest
men
'..*) r Sam. 20 VS. 41.
(r) VAN MERKEN David 3de Beek,
I, Sam. I vs. 25 en 26.
Proe'ye 1,37t Zeeepa'zy.
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men veeltyds een Vriend , dan om een gezel in kwaad
of, om door Olen nauwen omdoen te hebben ?
gang met hem, en door zyne m6dewerking, te b6ter de
vermaken der waereld te genieten, en de lusten des Vleefches te kunnen opvolgen? — of, is het nog wat b6ter, men link Vriendfchap, om, daar c166r, een voorge.
field oogmerk, te bereiken: 't zy men denke, dat,
daar nit gelegenheid tot bevordering kan geboren worden;
— of, dat men daar c166r, in de gunfte van een of ander, die ons daar toe van d?enst kan zyn , denkt te geraken; — of wet, om langs dien weg kennis te maker aan
zulken, aan Wien, onze Vriend, door vriendfchap, of
bloedverwandfchap , verbonden is, en, waar toe men, op
line andere wyze, gene gel6genheid weet te vinden. Eu
zo zyn 'er oneindi ge verfchillende inzichten, waarOm ,men
zich met anderen verbindt. — Allen komen ze daar op
uit , dat de grond verkeerd is, als flecks dienende, om
tydelyk vermaak; voordeel, of nut, aan te brengen;
waar van noodwendig de duurzaamheid niet huger
zyn kan, dan tot dat aan het oogmerk voldaan , of wel,
het zelve bereikt is. Men acht, men bemint zyn Vriend
niet, om zyne hoedanigheden; maar alleen, om
dat hy, door zyne Vriendfchap, in het verrneerderen van
ons genoegen, of, het bevorderen van ons belang, kan
dienstbaar zyn. S,Vat is mitsdien natnurlyker, dan dat zyn
perfoon, na dat de gezogte Vriendfchap , aan het oogwit beantwoord heeft, verveelt , en zyn omgang, en byzyn, in
plaatze van gezocht en begeerd , gefchuwd, en ontviodeu
worth; — en dus , op die wyze, de ganfche Vriendfchap
wel ras te niet loopt.
Z6 onbeflendig nu als deze laatile Vriendfchap is;
z6 ongelukkig is ze ook by de uitkomst.
Ver6nderftellen wy, dat de dood line fcheiding van hunne gewaande Vriendfchap maakt; — en Oven wy acht,
op de werkzaamheden die daar uit geboren worden: —
deze zullen ons bevestigen, dat de uitkomst allerbeklagelykst zy.
De onechte Vriendfchap , gelyk reeds opgemerkt is,
ftrekt foms , of — om gezamentlqk de dertele weelde
dezes ?evens na te jagen , en elkanderen , in het verkwisten van aardfche goederen, te helpen; — of, om in
nog meerdere uitfpattende zonden te 16ven , en de verkeerde lusten, en neigingen van hun hart op te volgen:
te midden dezer zondige bedryven, rukt de dood
Vv4
een
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een hurter naar bet kille graf. — Hy die overblyft,
hoe ongevoelig men hem ook begrype te zyn , moet daa
&Or getroffen, — zyn gemoed °flutist, — en zyn weeldrig hart kloppend getnaakt worden. Zo maar de mintle
denkbeelden van Godsdienst by hem overig zyn , kan
het niet antlers, of,' de verHntwoording, waar toe zyn
Vriend opgeeischt is, moet hem met angst en fchrik aandoen ;
ja, zo by aan enige overtuiging gehour vet/cent, kan het niet nalaten, .of, het bezel van de Eawigheid •moet hem bekommeren. In de overdenking dezer
waarheden , zich bot vierende, kunnen wy,, hem verbeelden, als iemand, die zynen baugen boezem door deze
klagt ontlast :
„ Myn Vriend! Myn heminde Vriend! — die,
nevens my ,in de opvolging van de begeerte des Vleeschs,
en de vermaken der Waereld, leefde , is, te midden dezer
rampzalige bejaging , my ontrukt ! — Hy is van my
afgenomen — Fly verlaat my, en ontvlucht myn bog!
Ach! Was bet ook myne gedachten!
Waarheen
mag myn Vriend gvoerd zyn ?
Is Lighaam en Ziel
grafwaarts, en, onder de aarde, bedolven ?
Neen?
Ontzachelyk denkbeeld! myn geweten leert my overtuigend, dat zyne Ziel onfterfelyk is; — en, dat hy,, na
wederverëeniging van Ziel en Lichaam, zyne verrichtingen en bedryven, plechtig , zal moeten verantwoorclen.
En dit, dit zal niet minder myn lot zyn . ! Geduchte waarheid !
voor de vierfchaar van een alwetend I od,
gedaagd te worden, als eve oorzaak en mdciewerker van
het kwaad, dat myn Vriend bedr6ven heeft.
Ys lelyke verheelding!
zyn ongeluk bevorderd te hebben,
daar ik tot zyn geluk !tacit kunnen en hadt moeten dienstbaar zyn.
Euwig !
verbazend woord! —
Euwig ongelukkig! verfcbrikkend denkbeeld ! —
Ach! dat zulke gedachten my ontvloden ' ; — en dat zoortgelyke voorwerpen mynen Geest ontw6iten! — Maar
neen ; om myn wroegend gew6ten , in een ondragelyker
lot te dompelen , blyft dit tafereel my onophoudelyk by;
en myn ontztelde Vriend verl6vendigt zich geduria , in zyn'
jammerlyken ftaat, voor myne aandacht. 0! dat
ik, daar door, nog béter en wyzer mogte gemaakt worden !"
Welk een behla gelyke toefland!
Ene wroegende
herinnerinp: van het voori6ciene;
bet gebeurde , niet
zonder afgryzing, zich vOcir den Geest te kunnen brengen ;

IN HARE CRONDBEGINZELS EN UITKOMST.

gen; — de herinnering daar van zelfs te Pchromen;
en met fchrikk voor het toek( guende vervuid to zyn.
En , hoewel nochtans in minder trap, is het enter op dezelfde wyze geldgen , Wanneer men vooreegdven heeft, iemand. te beminnen, zonder dat het hart 'er enig deel aan
en dus , enkel tot hereiking van het een of
hadt ;
ander tydelyk oogwit. Nooit geeft het , na de fcheiding,
kalmte, en te vredenheid. Niet oprecht met iemand verkeerd te hebben, laat altoos berouw en leedwdzeu na; 't
zy dat men in zyn voorgetteld plan getlaagd is of niet.
De onoprechtheid, waar door, men zich , van de openhartigheid, en het vertrouwen van een ander, heeft weten
meester te maken, veroorzaakt ongerustheid en vrees, van
daarin ontdekt en ten tone getteld, te zullen worden.
Nooit geeft het de rechte troost voor het gemoed;
en , na de fcheiding, baart, het veeltyds onrust, en gelladige
pyniging.
Dan , — laten wy onze gedachten van dit aklig toneel
afleiden; en tot beter voorwerpen , — tot aangenamer
werkzaamhdden
bepalen!
tot dat van ware
Vrienden ! Noch fchrik
noch angst ,
voor
het toekomende , of voor fcheiding , — vervult , of beknelt hunnen Geest.
Is alomine tlille kalmte,
gemoedigd vertrouwen, — en lydzaam hopen ,
dat hen , in alles, betliert. De dood, — dat
fchrikmonfter! kan hun wel eens ontrusten; het denkbeeld van fcheiding baart wel een onaangenaam voorgevoel: — maar zy, gewoon , alle hunne belangens re
vertrouwen, aan dien goedertieren Vader , dien zy , als
de byzondere befchikker van hun lot, eerbiedigen;
lopen , met gene bekommrende gedachten , vOOr nit;
verbeidende den Here, in due bedaarde gerustheid;
altoos bereid zynde , als het Gods welbehagen is, zich
met onderwerping aan zynen wil te gedragen. Nadert
dan de dood : geen bekornmerend of pynigend gewdten houdt hem, van het flerfbed van zynen Vriend,
af. Hy nadert dat , met gerustheid ;
wel niet,
zonder innig gevoel van aandoening; -- doch tevens,
met zulk dne bedaardheid dat hy in flaat is , zynen
Vrieud , tegens den naderenden dood , te bemoedigen.
,Aan zyne fponde gezdten, bewondert hy, in Rifle overdenking , de onbeftendigheid van de Waereld!
Fly
pcinst op 's Menfchen vergankelykheid en brooshcid !
Hy befpiegelt de nietigheid van al het ondermanniclie
Ir y 5
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en wordt verrukt , op het denkbeeld van de zalige
Onflerffelykheid ! Niet lange , zegt hy,, tot.zyn flervenden Vriend ! of gy zyt een deelgenoot van 's Hemels ge.
luk ! - Nog maar weinige oogenblikken, en gy fmaakt
ene zaligheid , waar van ik nauwlyks flamerend' tot u
kan fpreken ! De Hemel is reeds geopend! - Het
gordyn der euwigheid wordt voor u opgefchoven !
De juichende Engelen dalen neder,, om uwe verheerlykte
Ziel, uit zynen kerker geflaakt , in de plaatze der euwige
ruste te voeren ! -- En zó, z6 , heft gy blyde hemeltonen aan ! Zyn Vriend, dit horende, (om de
woorden die GELLERT zyn flervenden Christen in den
mond legt , te gebruiken,) zyn Vriend, dit horende:
Wint kraeht ; drukt dankbaar hem de handen met verblyding
En zegt: Almagtige ! myn hulp is dan naby.
Gy roept : bier ben ik, Heer! U, die Heeds over my
Uw handen uitbreidde , en tot nu my fpaarde in 't Leven,
Zy Hailelujaas , lof, en eeuwige, eer gegeven !
Hoe tnenigmaal vergat myn hart zyn hell, zyn pligt!
En echter trad ge, S God! met my niet in 't gericht!
Ontfang het Danklied , nu ik fled, U opgedragen.
'k Was veel te onwaard', to onwaard' om al myn levensdagen,
Door U gotrouw behoed , in uwe gunst te flaan:
Dies bidde 1k, juichende, U met alle heemlen aan;
U, Tocvlueht van al de aard , vervul myn vast vertrouwen,
En laat inyn dankbre Ziel uw heerlykheid aanrehouwen.
Gy zyt genade en liefde , en blyft altoos myn deel.
Myn Geest zal zalig zyn, wyl ik hem U beveel.
'k Zal met de Heiligen , van heerlykheid omgeeven,
lean de Engelen gelyk, U eeuwig zien, en leeven.
En gy, myn waardfte Vriend, die u den roem verwerft,
flit go, in den dood, zulks blyft !Vaarwel!.. Hy fpreekt, en fierft.
Zyn boezem wordt wel innerlyk. getroffen , door de
doodfchicht , welke hem zyn dierbaren Vriend ontneemt
dan , verre dat zyne taal wanhopend' of murmuknielt by , voor de hoogite
rerend zyn zoude ,
majeileit , en bewondert zynen weg , met file gelatenheid.
„ 't Heeft , zegt hy, de Algoedheid behaagd , my, enigen tyd , bet leven aangenaam te maken , door de veritéring met mynen overleden Vriend. Hem kon ik de geheimen van myn hart aanbetrouwen ; - en by was
altyd wilvaardig en genegen , my met raad en hulp by te
Ilan. Hoe niaig aangenaam uur heb ik, in zyn byzyn,
niet
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Uuren ! by welker heugelyke
niet doorgebragt !
nadenking , ik my zelve nog verlustige ! Vat heeft zyn
vervrolykend aatvezicht myn hart niet mCnigmalen ontheft van , zwaarmoedige denkbeelden , die mynen Geest
bekommerden ! En hoe dikwerf,, is zyne wysheid , en
voorziehtigheid , my niet van nut geweest , en heeft my
Dan, gelyk alles
dezelve tot be q uuring, gediend !
wat op de waereld is, vergaat ,
zo is my ook dat
genoegen, die troost , ontnomen ! ---- De dood ,
de alvernielende ciood ! tastte hem floutmoedig
aan, ftortte zyn lighaam in het duister en zwygenci.'
graf, en beroofde my , van iemand , die gefchapen feheen
tot myn genoegen. Ik kan my niet weerhouden , myne
klachten uit te boezemen;
daar dit Bemis my in
eenzame verdrietelykheid dotnpelt , en my vertbaekt , van
lien get6den byttand , daar itc gewoon was, my ruimfcliotig in te verheugen , en vertronwelyk van te bedienen. Dan , wat baat het, myne zuchten uit te galmen ?
kan de \iVaereld my mynen Vriend te rug bezorHy leeft nu,
gen ?
Immers neen :
in wet zaliger gewest , dan
en zal euwig Leven,
Hy geniet thans een geluk,
dit ondermaanfche !
6ne cer,, waar voor myne ziel , in dezen ftaat, niet vatZoude ik hem dan re rug wenfchen ?
baar is !
1k gunne hem , hartelyk , het bezit
neen !
diet heerlykheid , en laat of van wenen. Myne Ziel ftelt
zich te vr6den met, en berust in , 's Hemels welbehagen :
zy voelt haar onrvonkt in blakende dankftof voor het
vQ orrecht , dat my God zo lange zulk een waardigen
Vriend gefchonken heeft. En geen wonder ! Gy,, O God !
hebt onze onderlinge vriendfchap beftendig gemaAkt , die
telkens 'aangevuurd ;
onze liefde langs hoe mar
geflrengeld , en onlosmakelyk vastgebonden. Doe hierOrn
zyn aandenken by my gedürig levendig zyn , en laat zyne zuivere en onfaalhre trouw, onuitwischbaar,, in myn
geheugen geprent vv6zen. Vernieuw veel aan rnyn hart
de guide lesfen , die aanhoudend' uit zynen mond vloeiden , ter myner beftieringe in de deugdsbetrachting ; —
en in my ware deugd en zuivere Godsvrucht bevorderop dat onze verdniging frier door den dood
den :
afgebroken , eens op nieuw hervat zich volmaken moge ,
in den ftaat der gelukzalige euvvigheid ; daar vlekkeloze
Lade en vriendfchap , onffcheidelyk zyn, en volkomen

624

DE WARE VRIENDSCHAP CESCHETST, ENZ.

genoten worden : door., en in de gemeenrchap van 1.3 ,
6 volzalig en liefderyk Opperwezen ! " (*).
Leer, Musch! hoe gy des levens vreugd doet groeijen,
En, laat uw hart van vriendfchap ovcrvloeijen;
Die bron van heft , ale niet alleen
Uw geest verkwikt in deeze korte tyden ;
Maar, tot ecn beck gegroeid , uw ziel verblyden,
Doorliroomen zal, door de CellWell heen.
Daar fmaak ik eerst een vriendfchap zonder finetten ;
En , by 't geluk van ze emdloos voort te zetten ,
Zal ik, verhoogd, haar recht verfiaan.
'k Zal eeuwig"daar haar heft geheel ervaarcn ;
Verheugd zyn dat wy zo gelukkig waren,
Van vroom te zaamen em te gaan.
GELLERT ' S Leerdichten.

B.
(*) Men kan uit het Voorbericht, hi. r T , geplaatst voor het
Ifle Deel van de Zedekundige Brieren over het Geluk , zien, hoc
de kundige Schryver van dat Werk zyne gevoelens en werkzaarnheden, by een gelyk geval, als dat, het weik wy gefchetst hebben , ultdrukt.

WAARNEEMING WEGENS DE GOEDE UITWERKING VAN ROLM
WATER IN DE WATERZUGT. Door *** M. D.

u

nder die aangenoomen grondaellingen in de Geneeskunst
die door den ouderdom haar gezag gekregen hebben ,
en by Overlevering worden voortgeplant; behoort ook
het verbieden van drinken aan Waterzuchtigen.
Zo dikwils ik gelegenheid . lieb gehad zulke ongelukkige
Lyders te bezoeken; zo dikwils ik hen over ten geweldigen en byna onweerflaanbaaren dorst hebbe hooren klaagen ; zo dikwils hebbe ik by my zelven overwoogen,
vat tog wet de redenen mogten zyn, waarom men aan
deeze ongclukkigen het drinken ontzeide.
En ik lean niet ontkennen, dat de redenen, waarom men
bet drinken naadeelig in de Waterzugt oordeelt (ow nr-.!
mentlyk daar door niet de Waterzugt te vermeerderen)
my altoos zeer zwak zyn voorgekomen.
t
voor eerst is het verre van algetneen waar te zyn , dat
do
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de Waterzucht altoos een gevolg van verflapping der

vaste deelen, en dus eene nitwerking van veele verflappende dranken, is. — Immers, de ondervinding leert
OBS , en de reden daar van is zeer gemakkelyk te begrypen, dat niet zelden eene verdikking der vochten , kwaadzappigheid en andere dergelyke oorzaaken meer , de
Waterzucht veroorzaaken, in weak geval het drinken tog
van eenig nut fchynt te zyn.
Ten tweeden, om dat zelfs in die gevallen, waar eene verilapping der vaste deelen de oorzaak der Waterzucht is, — bet drinken niet zo naadeelig kan zyn,
als men zig gewoonlyk verbeeld. Integendeel, wanneer men de zaak wel inziet: wanneer, men in aanmerking neemt, dat, in alle zoorten van Waterzucht, het zy
als oorzaak, het zy als gevolg, altoos eene kwaadzappigheid en fleepende Koortfen plaats hebben, en dat ,
in zodanige gevallen, bet drinken als eene der voornaamIle Geneesmiddelen kan aangemerkt worden, — niet alleen
om de Koortfen te verminderen, maar ook om de kwaadzappigheid te verbeteren, en de waterloozing, zo wel als
de uitwaaleming, te vermeerderen
dan dunkt my
vervalt bet gevoelen van zelve, dat het drinken in de
Waterzugt zo naadeelig zoude zyn.
Ik hebbe, om deeze redenen, nimmer van my kunnen
verkrygen, om aan Waterzuchtigen bet drinken te verbieden, en kan getnigen , dat ik my nog nimmer daarby
kwalyk heb bevonden, integendeel, ik hebbe altoos voordeel daarvan gezien, mits ik maar voorzigtig
in de kens van bet drinken geweest ben. — De
Waarneeming, welke ik Mans zal mededeelen , heeft my
ten voilen van de waarheid deezer zaak overtuigd.
Ik wierd onlangs by een man geroepen, die aan eene
compleete Anafarca laboreerde. De goede man klaagde
my, deeze Waterzucht gekregen te hebben, na g eene
derdendaagfebe. Koorts, die by mi zedert omtrent twee
Jaaren gehad, en waarin men hem zeer veel had laatea
purgeeren: by verhaalde my, meer dan eens, zynen Geneesheer verzogt to hebben , om tog deeze lastige Koortfe door de Kina weg ore neemen: dog dat hem telkens
was geantwoord geworden: dat zulks niet konde gefcltieden , your en :deer bet ligcluzam gezuiverd was: dat de
Kina, te vroegtydig gegeeren , verfloppingen maakte: (gewoonlyk de taal van totoTEN, die, verblind door hunne
verouderde vooroordeelen, de klaarblyklykfIe Ondervinding,
en

62e

WAARNEEMING WEGENTS DE WATERZUOTe

en de Waarneemingen der grootfte Mannen in onze Kunst,
in 't aangezicht durven tegeMpreeken). Onder de veele
ongemakken, waarover de Lyder klaagde, was de Dorst
bet groottle ; dien hy my zeide dat zo geweldig was , dat
by naaowlyks fpreeken konde: ik vond hem koortlig, en
daarby was de tong zeer droog: aan hem vrakgendti welk drinken hy het bast zonde verkiezen, was
zyn- antwoord: loud water. Ik liet hierop een alas water
binnen brengen , en hem zulks overreikende, dronk by
bet zeer greetig op , en zei , te my, geduurende zyne
gantfche giekte , zulk een verkwikkelykeu drank :lie:. geIk fchreef hem eene
dronken te hebben.
dicer voor verzogt hem alle warme dranken zorgvuldig
to verinyden, 'en voor zyn gewoonen drank bet koude
water te houden : dog belastte hem tekens, telkens by
kleine hoeyeelheden te drinken. Daarby liet ik hem ,
tot verfterking van zyne verflapte ingewanden, driernaal
's daags telkens een thee lepel vol Tinetuur van Eina gebruiken. Agt dagen daarna bezogt ik den Lyder,
en vond dat zyn Waterzucht merkelyk verminderd was:
ook zeide hy my dat zyn dorst veel minder was, en
dat hy zeer veel water door de piswegen outlast had: ik
verzogt hem op die wyze aan te houden, en zag, naa
verloop van ruim drie weeken, byna geen tekens meer
van Waterzucht; , dog klaagde by my dat de derdendaagfche Koortfe nog aanhield. lk fchreef hem ten
dien einde een decocttan' corticis voor, waarna dan ook
de Koorts weg bled, de Lyder zyne krachten wclerkreeg, en hy binnen de twee maanden zo van Warorzucht als van derdendaagfche Koortfe volkoomen herfteld
was.
MIEMECOMMIMIMMIWPMVIWIRWP.MPRV.

NATUURLIKE HISTORIE VAN DEN BOEREN..ZWALUIV.

(Volgens den Hoer DE MONTEETUARD , Mederelnyver van
den Heer

n

DE BuFroN.)

e roerer-Zwaluw,, by -ARTSTOTELES
geheeten,
draagt, in 't Latyn, den naam van Ilirundo r; flies en
agrestis , in 't Hoogduitsch dien van Kirsch-Mur of Berg
Sch-walben , in 't En gelsch dien van Rock-rnarnetts , in 't
italiaansch dien van Roncloni of Tartari, in 't Fransch
• dien
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lien van Hirondelle de Fenitre in 't Deensch dien van
Bye-fvale.
't Is niet zonder reden dat de Ouden deeze Zwaluw
den bynaam van de Wilde toevoegden. Zy mogen ,
de daad , gemeenzaam en als een Huisvogel voorkomen,
als zy vergeleeken words met de groote Gierzwaluw ; maar
zal wild mogen heeten in vergelyking van onze BuisZwaluw. Xti y hebben gezien (*) hoe deeze in de Schoorfteenen en cinder de afdaken der Huizen liever nestelt,
dan zich, verre van den Mensch verwydert; terwyl de
Boeren-Zwaluwen , zich in dezelfde ftreeken onthoudencie ,
en dezelfde plaatzen aantreffende , om 'er nesten te maaken , het nimmer doen. Zy vervaardigt ze liever aan
hoogst der fcherpe rotfen Zy komt alleen by den
Mensch , wanneer zy elders Beene leevensgeryflyklieden
aantreft; maar, alle andere zaaken gelyk getteld, kiescht
zy haar verblyf onder een uititeekende rots, een hoek
van een claklyst , met een woord, de eenzaamheid hove*
de bewoonde plaatzen.
Een deezer Nesten , door my in September waatgeno
men , en van een venfter gehaald , beflondt van buiten
uit aarde , en meest zulke als men door de wormen
morgens bier en daar opgeworpen vindt , inzonderheid op
even bearbeide tuinbedden : in 't midden van de breedte was
het verfterkt met ftroohalmen , en in 't binnenfte bekleed
met eene menigte veeren : het flof op den grond van bet
Nest krielde van kleine , zeer kleine ,Wormpjes , met lange
nitfleekende hairen , zich in allerlei bogten wringende , en
van hun Bek bedienende om voort te kruipen : deeze waren
allerveelvuldigst op die plaatzen, waar de veeren in de
binnenfte wanden kleefden : men vondt 'er ook Vlooijen
veel
de
(*) Zie bier haven
Nat. Hist. der Huis- of Schoorfieen.
Zwaluw , bl. 534.
(f) Deeze Waarneeming is van den Heer HEBERT. Voor het
overige is het eene bekende zaak , dat deeze Vogeltjes tegen
de Rotzen nestelen. GONER Elves, p. 565. De Heer outs van
Marfeille heeft my dit ook bevestigd; don men moet geenzins
mar den letter opvatten het zeggen der Ouden , als zy fpreeken
van een zeer vaster dyk, eene ftadie lang, geheel nit dusdanige Vesten heflaande in de Haven van Heraclea in Egypte?? ;
en van een anderen derge]yken dyk, door dezelfde Vogeltjes
gemaakt , op een Eilaud aan ists geheiligd. Putimis , Lib. X.
Cap. XXXIII.
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veel grooter,, veel langer, min bruinverwig dan de gewoone Vlooijen , maar van het zelfde maakzel , en zeven of
acht Weegluizen , fchoon men ze , in dat huis , nooit ontdekt hadt. De twee laatstgemelde foorren van Inlecten
kwamen voor , en in 't ftof van bet Nest , en in de veeren der Vogelen, die 't zelve , ten getale van vyf bewoonden , te weeten de Vader,, de Moeder en drie Jongen, in
'hat om te vliegen : en ik ben verzekerd , dat deeze vyf
Vogelen den nagt by elkander in bet Nest doorbragten.
Dit Nest hadt de gedaante van een vierde van een halve
bone Spherolde , verlangd aan de poolen , van omtrent
vier en een halve duim ftraals , met de twee zyden gehegc
am de posten van ILA Kruisraam , en met de middellyn
aan de bovenfle lyst : de ingang was digt by die lyst, verticaal , half cirkelrond , en zeer eng.
Dezelfde Neste]] dienen verfcheide jaaren agter een, en
waarfchynlyk aan dezelfde gepaarde Zwaluwen; 't Been,
nogtbans , alleen verl±aan moet worden van de Nes ten
door die Vogels nan ooze Venflers gemaakt ; want men
verzetert my, dat, die aan de Rotzen vervaardigd worden , enkel voor an faizoen zyn, en 's jaarlyks vernieuwd
worden : zomtyds hebben zy llegts vyf of zes dagen werk
om ze zamen te ftellen , zomtyds betleeclen zy 'er tien of
twaalf dagen toe ; zy brengen de aarde met haar kleinen
bek en kleine klauwen aan ; zy beflaan dezelve en fchikken ze met den bek alleen. Dikwyls ziet men een groot
getal deezer Vogeltjes aan 't zelfde Nest arbeiden. 1k
zag 'er vyf aan 't zelfde nest of daar omfireeks werken,
zonder de gaande en komeude te tellen : hoe groot bet
getal is, hoe p eter het werk fpoedt. Dit gezamenlyk werken ontftaat , of daar uir, dat zy genoegen vinden in elkander te helpen , of dat , het paaren deezer Vogeltjes
niet dan in bet Nest Ittinnende gefchieden , alle de Mannetjes , die 't zelfde Wyfje zoeken , met nayver werken
tot de voltoojing van dat Nest, in de hoope om 'er fchielyk een aangenaam gebruik van te maaken. Men heeft
opgemerkt , dat eenigen •meer yvers betoonden om het
Nest te verwoesten , dan andere om het zamen te flellen
was dit het bedryf van een Mannetje volflrekt afgeweezen , dat niets voor zichzelven verhoopende , de droeve
vertroosting zogt om de genietingen van andere te vertraagen of te tiooren ?
Wat bier van zyn moge , deeze Zwaltiven verfchynen
Vroeger,, of laater,, naar de onderfcheide Graaden van Breedte
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te , te Upfca , volgens den Heer LINNIEUS den negenden
May , in Frankryk en Engelatid met het begin van April (*) , kilt of tien dagen laater dan de Buis-Zwalu;.
wen , die, volgens den Heer FRISCH , een veel laager vlugt

hebbende , veel gemaklyker en fchielyker voedzel vinden :
dikmaals worden deezen overvallen door een laatkomende
koude ; men heeft ze door een dikke fneeuwjagt zien vliegen (t). De eerae dagen van haare aankomst onthouden

zy
(*) In 't jaar 1779 hadden wy een Winter zonder fbeeuw,,
en een zeer lenoon Voorj;iar, nogthans daagden deeze Zwaluwen in Bourgogne n;er op voor den negenden April, en aan

't Meir van Geneve niet voor den veertienden. Men vertelt
dat een Sehoenmaaker te Bafel , een Zwaiuiv een haisband
ornhiRg , met dit oprehrift
Hirondelle
Qui es fa belle
Dit moi rh:ver ou vas to

en het volgende voorjaar dit antwoord, door dezelfde bowie);

bekwam :
A AO:eller
ClzeZ Antoine
Peurquoi c' en informer tec.
Het waarrehynlykst van dit vertelzeltje dat de versjes it
Zwitzerland gemaakt zyn. De zaak zelve is meer dan twyfelagtig : dewyl wy Olt BELON en ARISTOTELES Weeten, dat de
Zwaluwen halfjaarige Vogels zyn, in Griekenland , even als fa
alle andere deelen van Europa , en den Winter in Africa
doorbrengen.
(f) Dit bewyst , dat het geen de Priester NOEGSTROEM, van
Norland , zegt, wegens bet voorgevoel der Saifoen veranderingen , 't welk by aan de Zwaluwen toerchryft, even min op
deeze loon toepasielyk is als op de Huis-Zwaluwen, en voor
zeer twyffebtgt ig moet gehouden vvorden. „ Men heeft ge„ zien," fehryft by , „ dat de Zwaluwen in Lapland met het
„ begin van Augustus vertrokken , en haare Jongen verlieten
„ als her nog leer warm was, en Diets eene verandering van
„ lugtsgeftelterns aanduidoe; mar die verandering verwylde
„ niet lang; en men kon op den achtfien September met de
In andere jaaren blyven zy vry Langer
„ fleede ryden.
„ fchoon het weer niet zagt is, en men houdt zich dan vet.
„ zekerd , dat de koude nict naby is." In dit alles Ichynt
HOEGSTROEM alteen OC

Echo van een Volksgerugt , om 't

V. DELL. PIENSZLIV. no. 1 4 .
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zy zich by het water, en omf1reeks moerasfige plaatzen :
ik heb ze niet voor den vyftienden April aan myne Venfters zien wederkeeren , en zomtyds liep het aan tot de
eerfte dagen van May. Zy maaken haar Nest op alle
11anden , doch geeven de voorkeus Ran die na 't land
zien , inzonderheid als 'er an 't land , nvieren , beeken of
poelen, gevonden warden : z,omtycis , doch maar eene enkele maal , bouwen zy het in huis : de Heer noussRAu verkreeg met moeite dat ze in zyn kamer nestelden.
De jongen komen uit, op den vyftienden van Juny; men
heeft gezien , dat het Mannetje en N.Vyfje elhander liefkoosden op den kant van een nog Met voltooid Nest,
en onder een zeer veel beduidenden wildzang (*) trekkebekten ; doch men zag ze niet paaren ;'t geen grond geeft
om te gelooven , dat zulks in 't Nest g elchietit ; waar in
zy 's morgens zeer vroeg , en zomwylen den geheelen
nagt , zongen. Het utile broedzel .is doorgaans van vyf
witte Eitjes , met een min witte fchyf aan 't. clikfle eincle ;
het tweede Broedzel is van drie of vier, en het dercie ,
wanneer het plaats heeft , van twee of drie. Het Mannetje verwydert zich niet verre van bet Wyfje als bet zit
te broeden ; het waakt onophoudelyk your de veiligheid
van .zyne Gade , en de vrugten van hunne vereeniging ; het
valt met vuurige drift aan op de Vogelen , die te naby
komen. Wanneer de Jongen gekipt zyn, brengen zy
den voedzel aan , en toonen zich zeer ievcrig in dat werk.
Ondertusfchen zyn 'er gevallen, want in die ouderliefde
fehynt te bezwyken. Een der jongen , reeds vry groat
en zelfs in that om te vliegen , was uit het Nest op het
flag van 't Venfler gevallen ; de Fader en Moeder bekreunden zich des niet, en bragten geene hulne altoos
toe, doch deeze fchynbaare hardheid hadt gelnickige gevol,en; want de jonge Zii'aluw , zich aan zichzelven overgelaaten ziende , zogt zichzelven te helpen , orbeidde
floeg met zyne wieken , en na drie vierendeel um toebereidens , nam by de vlugt. Op een zekeren tyd lies
ik
welk te bewaarheden by geene prneven genemen beer, en
't welk wederiprooken wordt door de verzeicerdlie preefneemingen.
CO FRISCH wil . dat Marneries van deeze Court beter zinger
dan die der Hzas-zwcauweri; doch, rnyns bedunkens, heathet tegendeel plaats.
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ik .een Nest boven een ander Venfter, met vier eve uitgekonten Jongen afneemen, en op, het venflerfiag nederleggen; de Vader en ,Moeder, die onophoudelyk . heen en
weder gingen , vloogen rondsom de plaats , waar het Nest
geiveest was; zy konden niet nalaaten de Jongen te zien
en het gelchreel,v te hooren, doch bemoeiden ''er zich
niet mede (*); terwyl het Wyfje van een Mosch, op dezelfde plants, en in dezelfde omtlandigheden, niet naliet,
veertien dagen tang, haareJongen te voeden. Het fchynt
dat de geliegtheid deezer Zwalliwcn aan hunne jongtn van
de plaats afhangt. OndertustChen vaaren zy voort, met ze
te voeden , een langen tyd naa dat ze hebben beginner te
vliegen ; en geeven zelfs, in de lugt zweevende, te eeten.
Dit voedzel bellaat voornaamlyk in gevleugelde Infeden,
in de vlugt gevano-„en (f); de wyze , om ze du g te betrappen , is deezenZwalzoren zo eigen, dat, wanneer zy een
Infed op een mnur vinden zitten , 'r zelve een flag met
den vleugel geeven, oin het te doen vliegen, en vervolgens
op te fnappen.
. Men wit oat de Mosfchen menigmaal de Nesten deezer
7.5v,.z1uven inneemen: dit is waarheid; doch men voegt
'er by , dat de Zwaluwen , dus uit hunne woonplaatzen
verdreeven, zomtyds met een groot aantal Zwalimen wederkomen , en op 't eigen oogenblik den ingang Aran het
Nest fluiten met dczelfde foort van g arde als het zamettgefteld is, en in deezer voege de Mosfchen kerkeren ;
eene overweldiging, die den overweldigeren op Ieevensverlies to than komt (S). Ik weet niet of het ooit gebeurd
is;
(*) Een Retie& Broedzel in een en dezelfde kouw gedaan,
met den Vader en Afoecler , bragten deezen den gantfchen
nagt door , nu eens op het frokje, dan eons op den kant van
het Nest, bykans aitoos digt by eon, en eindelyk op elkander;
doch floegen geen de minfle agt op de Jongen ; men zou kunnen zeg,gen, (lat. in dit geval , de liefde tot het Kroost verzwolgen wierd door 't verdriet over 't geniis van vryheid.
(t) Dit is het algemeene denkbeeld , en incest zamenftemmende met dc ciagelykfche waarneetning. Egter verzekert my
de Heer GUYS, dat, deeze Vogels de bosfchen met Pynboomen
beminnen , waar zy rupfen vinden , die hun tot voedzel
dienen.
0) A TAIERTUS heeft eerst voet gegeeven tot deeze dwaa•
ling; RZACZYNSKS dezelve herhaald; de Jefuit RATGOWSKI gee
zich uit voor eon ooggetuigen , en L/Nig .ELTS heeft het voor
eene bekende waarheid uitgevent.
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is ; dit alleen kan ik 'er van zeggen dat de Mosfchen,
onder myn oog, en verfcheide keeren, veele Zwaluwenesten
hebben ingenomen, dat de Zwaluwen, in de daad ,met een
groot aantal toevloogen, en zulks ettelyke maalen in diert
Zomer herhaalden, met de Mosfchen vogten , daar omfireeks vloogen, zomtyds een of twee dagen lang; dock
dat zy nimmer de minfle pooging deeden om den ingang
van het Nest toe te metzelen , fchoon zy zich wel in 't
geval vonden otn het te kunnen doen, fterk genoeg in getal,
en van alle middelen ryklyk voorzien waren. Voor het
overige, indien de Mosfchen zich meester maaken van de
Nesten der Zwaluwen, gefchiedt milks niet nit een afkeer
deezer Vogelen van elkander, gelyk men heeft willen diets
maaken (*); het wyst alleen aan, dat de Mosfchen die
Nesten gemaklyk vinden ; en zy zouden even goed in
eenig ander Nest of Hol de Eitjes leggen.
(f) GESNER. Ares.

p. 551.

(Het Vervolg by de eerfle getegenheid.)

WEERKUNDIGE EN WYSGEERIGE A ANMERKINGEN OVER.
DEN ZELDZAAMEN NEVEL , DIE ZICH , IN DE MAANDEN
JUNY EN JULY DEEZES JAARS MDCCLXXXIII,
VERTOO'D BERET. Door den Eerw. Heer COTTE Priester van het Oratorie en Crirespon-

dent van de Academie Royale des Sciences.
Gefehreeven uit Laon ; den 27 Augustus, 1783.
't Ts een weezenlyken dienst toebrengen aan de Naako1-metingfchap, op eene nauwkeurige wyze Verilag te
doen van de zeldzaame Lugtsgedeldheden, van welke zy,
van tyd tot tyd, geruigen zyn; de Oorzaaken derzelven
op te fpeuren , de Gevolgen te voorzien, en daar door het
onze toe te brengen , om de ongerust- en angstvalligheden
te verdryven , die , op het zien van zekere Verfchynzelen
in de natuur, ontftaan. %Vy zyn getuigen geweest
van die kommerlyke hegrippen, flaande den tyd dat die
zwaare Nevel zich zo lang in deezen Zomer vertoonde.
Een ydele fchrik - halt veeler geest bevangen: men zogt
de oorzaaken deezes Nevels , in het verlaynen eener
Staart-
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Staartftarre, (die geen Starrekundige, egter, tot. nog ontdekt ,heeft;) in de vervvarring van den loop der Dwaalfterren, zo men waande, veroorzaakt door de nienwe 'Piafleet van HERSCH.EL . zeer onlangs ontdekt (*) (even of
deeze Planeet erst het beitaan gekreegen hadt , ten tyde
der ontdekkinge). Het vertoon diens zeldzaamen Nevels,
voorgegaan van de deerlyke omwenteling in Sicilie en Calabrie , veroorzaakt door de fchriklyke Aardbeevingen ,
fpelde niets minder, in 't oog des bygeloofs, dan het op
handen zynde einde der Wereld. Ziet daar de verkeerde
denkbeelden die den geest des Gemeenen Volks vervulden! en hoe tairyk is, in deezen zin des woords , het Gemeene Volk! — Het is, derhalven, van aangelegenheid,
dat men, voor het toekomende, zulke ongegronde beangstheden verdryve; de Lugtsgefteltenisle, die deezen Navel veroorzaakt heeft, naauwkeurig vermicide en vergelyke met Lugtsgefteltenisfen van dezelfde foort, welke nogthans de ontilooping der Wereld niet ten gevolge gehad
hebben. Ik erken , dat, volgens de H. Schriftuur,, die
groote gebeurtenis door Aardbeevingen zal voorgegaan
worden: doch deeze Natuurlyke Tekenen zullen vergezeld weezen met Tekenen van eenen anderen aart en 't
is alleen de vereeniging dier Tekenen, op welken men
misfehien minder letten zal dan op den Nevel in den afgeloopen Zomer , die de voleindiging deezer Wereld zal
aankondigen.
De Lugtsgeiteldheid van den Herfst des voorleden Jaars
was zeer koud en zeer vogtig: die des Winters bleef zeer
vogtig; doch zeer zagt , zelfs tot in 't Noorden, als in
Siberia. De Voortyd was koud, maar 't bleef vogtig. De
hooge maat van vogtigheid diens Winters moge men beoordeelen als men in aaumerking Merin dat, in flede
van 3 of 4 duimen Waters, de-gewoone hoeveelheid
de drie Wintermaanden, hier ter plaatze, by de m duimen viel, terwyl onze Zuidlyke Landfchappen zints twee
jaaren groote droogte geleden hidden. De buitengewoone zagtheid des Winters heeft Sneeuwfmeltingen in Auvergne, en elders, veroorzaakt, die niet weinig hebben
toegebragt aau die overvloedige Regens, en de Overthoorningen daarop gevolgd.
Geduurende deeze buitengewoone Lugtsgefleltenisfe'viel
(op
(*) Men zie over deeze Planeet ons Mengeliverk .hier boven,
bl. 443 en 489.
Xx3
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(op den 5 February) de fchriklyke Aardbeeving voor, in
Calabrie en op Sicilie , Welke vyf rnaanden gcduurd heft:
dewyl de Aarde in juny nog niet in rust was. Men
leeft opgeinerkt, dat aanhonciende Regens, in die ongelukkige Lander), deeze geweidige Aardfautiding vnorgingedronken, en fcheen 'er iiigen. De Aarde hadt ze in
ingedronken,
terlyk niet van doorweekt.
Aeirdichok is zo algemeen geweest, dat 'er een nieuw Filand, niet verre van
Ysland , door ontflondt. be Dampkring van gevoelde dies, gelyk b/ykt nit de fchielyke en geduurige
veranderingen in den narometer,, in de maauden February en . Maart. Bykans geheel Europa beat den tegenfchok gevoeld van die Aardhecving: niet juist op denzelfden tyd; maar op verfehillende tyden in het tydsverloop dat Sicilie en Calabrie gefchud werden. 't Zou overtollig hier op te haalen, 't Been alle Nieuwspapieren vermeld hebben. Ik zal alleen , als iet zeer zonderlings aanmerken, dat,,.terwyl de Barometer in FrankTyk , in Rolland, in Brab:ind, in Duitschland , te Geneve
en_ elders, in steel meer dan gewoone beweeging was,
.dezelve,.(volgens de opgave van TOALDO) te Padua, aan
den anderen kant van. het Appenynfclie Gebergte , geene
buitengewoone verandering vertoonde.
Op deeze Aardbeevingen zyn de zonderlinge Nevels
gevo/gd,..die algemeen over geheel Europa fchynen geweest, en zich overal met dezelfde Verfchynzels, als wy
bier waaruamen , vertoond hebben. Alle Berigten , my
daarvan medegedeeld, Remelt genoegzaam overeen, om
'er de volgende Berchryving nit op te maaken.
Deeze Nevel vertoonde zich eerst den i8 juny: dezelve was zeer laag, en zo dik als in December, bier vergezeld van een zeer kouden Zuidenwind. Den iy hadden
wy een zwaare Onweersbui: de Nevel fcheen vervolgens
te vermeerderen , en bleef koud zo lang de Zuidewind
aanhieldt, dat is tot den eel. Dc Nevel was al dien tyd,
zeer vo7,tig, naar uitwyzen myner Hygrometeren.
Op den 24 liep de wind Noorden , de Lugt weal warm;
de Nevel veranderde van natuur,, dezelve was zeer droog,
en mogt liever Rook dan Nevel heeten. Het Licht der
Zonne was, op den clag, bleek Oraniekleurig. De ftraalen
van' (lien Dagtoorts kouden by bet opkomen en onderplan, door den rookerigcn Dampkring niet been dringen:
de Zon vertoonde zich vuurrood en de Moan bait dezelfde kleur. Deeze Nevels had& , in zekere Lan-it-Tree-ken,
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ken, als in Provence, en elders, een ilinkenden, zwavelagtigen reuk, en deeden zeer in de oogen. De Hette en
de Droogte team, van dag tot dag, toe, de Noorde en
Nourd-Ooste Winden hielden ay. Een kleine Onweersbui met Regen, op den 21 July, deedt den Nevel geheel
verdwynen. In Provence hieldt dezelve nog aan tot het
einde diet maand. Op den as , hadden wy een veel zwaarder Onweer, met veel Regen. De Hette verzwaarde na
het wegtrekkeu des Nevels: deeze was zeer groot op
den 3 Augustus, en werd op dien dag gevolgd door een
geweldig Onweer met Stortregen. De Onweersbuijen zyn
zeer veelvuldig geweest in Europa, 't zy geduurende
den Nevel, of ten tyde dat dezelve verdween. De Barometer heeft al dien tyd op eene meer dan middelbaare
hoogte geftaan, met weinig verandering; de Kwik-Thermometer klom dikwyls tot at, 22 ja tot 2 44 graaden.
De Thermometers, met Vogt, reezen menigwerf tot 24s
25. en 261 graaden. Deeze hingen alien tegen het Noorden , zonder eenige wederkaatzing van de Zon. Een
Thermometer, van de lantstgemelde foort , klotn , in den
Zonnerchyn gezet , den 3 Augustus , 's namiddags ten 2
muren , tot 45 graaden. De Hygrometers hebben zints den
24 Juny eene zeer groote droogte aangeweezen. De droogre en de hette hebben den groei der Planten bevorderd:
alle Vrugten zyn yroeg ryp: men heeft den Graan-Oogst
veertien dagen vroeger dan naar gewoonte aangevangen ,
en 't zal even zo met den Wyn-Oogst zyn, als de warmte aanhoudt.
Ziet daar een kort verflag van de Nevels , die zich deezen jongstverftreeken Zomer vertoond hebben, en van de
Lugtsgefteltenisfe , welke dezelve voorgingen en volgden.
Natuurkundigen , over deeze Nevels gefprooken, hebben
ze toegefchreeven aan de by uitltek groote vogtigheid des
'Winters, en aan de menigte van Eledritine ttoffe, door
de Warmte, uit 's Aardryks fchoot voortgebragt, zonder
re gewaagen van het uitwerkzel cieriAarbee.vingen. Dit is
onder anderen het gevoelen van den Heer DE LA LANDED
in alle Nieuwspapieren 2angekondigd.
Eer ik bet waage myne gedagten op to geeven , over de
oorzaak van die Nevels, moet ik een kort woord zeggen,
van de Lugtsgefteldheden , welke meestcn tyds geweldige
Aardbeevingen voorgaan of volgen , of liever wyzen tot
het overheerlyk Werk van den Heer BERTRAND fur les
Tremblements de Terre. Een Vv'erk , opgefteld, ter gelegenXx4
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genheid van de Aardbeeving, den I November MDCCLV
te Lisfaton voorgevallen. De Beer BILRTRAND gedt ons,,
in 't zelve, eene in tyrionte volgende reeks van Aardbeevingen voorgevallen in Zwitzerl and en elders , tints het
Taar DLXIII onzer Tydrekeninge , tot in den Jaare
1VIDCCLV; by voegt. 'er Weerkunciige Waarneemingen
by, betrekkelyk tot cite Gebeurtenisfen , voor zo veel by
ze heeft kunnen verzatuelen; en wyst de oorzaaken der
Aardbeevingen aan , door verfcheide Natuurkundigen opgegeeven. Deeze geleerde Natuurkenner vertneldt
— in de eerie plants, dat de Aardbeevingen veelal voorgegaan worden van overvloedige Regens , en Overffroomingen , en dat zy meer in den Winter dan in den Zomer voorvallen — ten tweeden , dat zy gevolgd worden
door Hitte, en dat , bygevolge , de Vrugten vroeg ryp zyn
— ten den-len, dat, in 't algemeen, hoeveelheid des
gevallen Regens veel grooter is in Jaaren van geweldige
Aardbeevingen, dan in andere Jaaren --- ten rierden
dat de Dampkring doorgaans verduisterd word door zwavel en vuuragtige Dampen van een kwaaden reek, en dat
de Zon, door die Dampen been gezien, zich rood en
Feel grooter dan gewoonlyk vertoont, een Verfchynzel
in den Jaare MDCCLV, als een gevolg der Aardbeevinge
te Lis abort — ten vyld ,n , dat men, den Zomer op de
Aardbeevingen volgende, meer Onweeren heeft dan gewoone Zomers — ten zes den , dat 'er uitholingen en
verzinkingen van Bergen voorvallen , dikwyls veele maanden na de Aardbeevingen.
Dat men alle deeze Verfchynzeis vergelyke met die de
Lugtsgetleltenisfe van dit Jaar,, byzonder, ten kenmerk
firekken , en men zal tot het befluit komen dat ze de
natuurlyke Uitwerkzels zyn van eene bekende oorzaak ;
en dat men telkens, wanneer de Aarde zulke gewetdige
fchokken nitflant, als die Sicilie en Calabrie ondervonden,
Verfchynzels van denzelfden aart te wagten hebbe, als
zich deezen Zomer vertoonden.
De Nevels, die .zo veel fchrik en angst hebben veroorzaakt, zyn derhalven , niets anders dan een natuurlyk
gevolg van de groote Vogtigheid, die de Aardbeeving te
Itlesfina veroorzaakt beefy , en van den Schok , welken de
Aardkloot -ontving, en zich openbaarde , door de Verfellyrilk zal
zels in verfcheide Landen waargenomen.
1k heb gezegd, dat wy, van
my nader verklaaren.
eten i8 tot den 24 juny, vogtige en koude Nevels, van
den
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Juny tot den 21 July, drooge en heete gehad hebben.
De Zon halt ten dies tyde de grootite hoogte bereikt, en
dus de meeste kragt om de Dampen op te haalen, welke de
Aarde halt .ingedronken, geduurende de veelvuldige
veelvuldig Reen Overfisoomingen in den Winter en het Voorjaar.
Deeze eerfte werking of dampheffidg der Zon:ie heeft
den Dampkring inoeten bekoelen : door de menigte van
wateragtige Uitwaasfemingen daar in opgeteola en , op dezelfde wyze als tusrchen de Keerkringen gefehiedt, ten tyde dat de Zon het reeinftandigst fchynt : als dan wordt
'er een foort van bevel, of gordyn van Dampen , ge.vormd, welke de Zon aan 't oog der inwoonderen ofittrekt , en de groote Hette van dezelve zeer maatigt.
Deeze eerfte werking der Zonne heeft ook de Aarde moeten opdroogen , in dezelve fpleeten en fcheuren veroorzaaken, waaruit zwavel en vuuragtige Uitwaasfemingen voortkwamen; de Eleitrique floffe werd in beweeging gebragt
door de geweldige fehokken , welke het Aardryk onderging;
vgn hier die drooge en heete Nevels, welke op de koude en
vogtige volgden; van hier die foort van Rook, zamengeReid uit Uitwaasfemingen en Eleetrique ftoffe, welke zo
veele Onweeren bykans door geheel Europa veroorzaakt
hebben, en zelfs Aardbeevingeii in Landen digt by de
'Gebergten gelegen, die, als 't ware, het brandpunt zyn
dier Uitwaasfemingen en van de Eleetrique floffe, gemerkt
de veelheid der Mineraalen en Vuurftoffen in derzelver
ingewanden opgeflooten; van hier die bovenmaatige Hette,
het gevolg der drooge en Eleetrique Nevelen; van bier
de Roodheid der Zonne, en de fchynbaare vergrooting
van de Zonnefchyf, gezien door eene middenfloffe veel
a
digt'er dan gewoone , een middenttoffe, die de ionne11ra len brak , en Beene dan roode ftraalen, de minstbreekbaare , doorliet.
De Beer DE LA L\NDE heeft opgemerkt, dat, in bet Jaar
MDCCLXIV, een Jaar, 't well: van wegen de Maanskiimmende Knoopkeer van Negentien Jaaren , aan MOCCLXXXIII
beantwoordt , te Pares dergelyke Nevels zyn waargetnimen: loch tiler op hebbe men te bedenken voor eerst ,
dat die Nevels Ilegts acht dagen aanhielden — ten anderen , dat zy zo algemeen niet geweest zyn als die
in dit Jaar plaats vonden. Zy waren het uitwerkzel niet
van eene zo geweldige oorzaak , als die Nevels, van
welken wy bans handelen, heeft .voortgebragt.
Calabrie en .Sicilie hebben, in de laatstvoorgaande EenXx5
,
eeR g4
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we, eene dergelyke Oinwenteling ondergaan; te weeten
in de Jaaren MDCXXXVIII en MOCXCIII. Deeze Jaaren
beantwoorden niet aan de Maansklimmende Knoopkeer van
Negentien Jaaren. De Lugtsgelteltenisfen der Jaaren aan
dien Tyokring beantwoord,mde, heiThen gelykheid genoeg
Wet elkander, one die der toekomende Jaarcn te voorzien.
Maar ik geluoi niet. dat deeze overeenttemming in Lugtsgellchonisfe zich unfirekt tot de Aardbecvingen, welker
oorzaaken onaflianglyk fchynen van de uitwerkzels diens
Tydkrings. Aileen zou men kunnen voorzien, dat eene
Aardbeeving te dugten flondt , in cen zeer vogtig jaar:
dewyl eene groote maate van Vogtigheid doorgaans het
voorteken is van die verichnklyke omwentelingen. Maar
deeze voorweetenfchap zon zeer onnut zyn: naardemaal
nen noch de plants waar, noch den tyd op weiken , de
Aarbeeving zich zal doen voelen , kan voorfpellen , en
bygevolge geene voorzorgen ter heveiliging draagen.
Men- eifche van de Weerkundige Waarneetners Diet meer
clan zy kunnen geeven. 't Is reeds vcel dat zy eene giIykheid van Luatsgefteltenisfe ontdekt hebben in de Jaaren , beantwoordende aan de IVIaansklimmende Knoopkeer
van Negentien Jaaren. Misfchien zullen bunne W.aarneeMingen vermenigvuldigd , en, met raauwkeurigheid nagegaan, in 't vervolg nadere en zekerder uitkonnlen opleveren.

BRIEF VAN MEJUFFROUNV LEMASSON LE COLFT, AAN DEN
ABBL MONGEZ BEHELZENDE EENE WAARNEEMING OVER
DE ELEUR DER SCHADUWEN, TEN TYDE DES ZWAAREN NEVELS IN DEN LAATSTVERLOOPEN ZOMER
VAN MDCCLXXXIII.
MY N

BEER!

de zodanigen , die gefchreeven hebben over de
kjontbinding van 't Licht , 'verkeerdlyk de Blaauwe
Schaduwen geheeten , bekleedt gy een voornaamen rang.
Uwe daar over medegedeelde Aamnerkingen , in het 7ournal de Phyfique (*), zyn genoegzaam ,om te bewyzen , dat
zy,
(*) journal de Phyfique , Torn. XII. Men vindt dit Stuk
vertanid in ons Mengelwe.rk der Algenzeene Vaderl. Letteroef
/lie Deel. 2 d e St. 1)1. 439.
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zy, die voorheen dit fink behandelden, mistastten. 't Is
nit deezen boofde , dat ik geoordeeld lreb aan U de volgende Waarneetning te moeten mededeelen..
Op den i8den van Juny 1783, volgde op de Nevels ,
door den Regen afgebrooken, een aauhoudende Nevel. tot
den If-ten Augustus • dezelve was Met zeer dik , men zag
dien op den alltanA van anderhalf myl. Ondertusiehen
moet, die Newel eette groote uitgettrektheid gehad hebben
in de hoogte des Damptrings : dewyl , op den middag ,
het licht, door wine Lichaamen te rug gekaatst , de kleur
hadt van een ligt gedroogd blad, en men twee uuren,
voor het ondergaan der Zonne, dat Hemellicht kon aan,
fchouwen zonder .eenigen hinder van de oogen; bet was
rood , en vertoonde zich even als door een berookt glas
gezien ; op den middag waren de Schaduwen blnauw,
gelyk ze zich zointyds , by het ondcrgaan der Zonne ,
voordoen ; de randen van de Schaduw waren veel blaau4
Aver dan het midden.
Den 29Iten Juny , begon de
Newel min fterk en afgebrookener , en de uitwerkzels van
Licht en Schaduw min merkbaar, te worden. ----•'Ik
weet 'diet of men ooit hier ter plaatze een dergelyk verfchynzel heeft waargenomen; het fcheen van dezelfde natuur als 't geen men, te Parys, in Auver.;,17- en te
lain, op den itten Juny des Jaars NIDCCXXI,waarnam.
Deeze Newel hieldt bykans twee, maanden aan; geduurende .dien tyd was de gemiddelde hoogte des Barometers
omtrent Duimen en I Linien; die des Thermometers,
van 15 tot 20 Graaden , 's morgens ten 6 uuren. De
Wind was doorgaans veranderlyk, van Oost-Noord-Oost
tot West-Noord-West. Het weer was den 5den en Eden
July minder beet, en de Lugt meer betrokken; den 7den
"s morgens , regende bet een weinig ; den Oren is de
Newel, die fcheen te zullen verdwynen, 's avonds veel
zwaarder geworden : dezelve duurde tot den laden.
De lugt was vol onweer, en de Schaduwen vertoonden
zich niet larger blaauw : den I3den zag men ze weder
des morgens ; maar men heeft ze Hier weder van die
kleur gezien , fchoon de Newel tot den ;Olen July aanhieldt. Dien zelfden dam was de Newel , in den morgenflond , veel fterker dan dezelve van den beginne of geweest was: de Ton , ten acht uuren doorbreekendc, hadt
de Schaduw de gewoone kleur , naardemaal de Newel
fchielyk verdweeuen was. Deeze Waarneeming znu my
misfchien gelegenheid geeven tot eenige Natuurkundf2:e
be-
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bedenkingen ; maar , myn Heer , uwe onizigtigheid, in
dat auk, moet my ten voorbeelde ftrekken. lk bid u,
in oprnerking te neemen , dat de Schaduwen blaauw waren op den middag (*), in een Jitargetyde, wanneer de
Zon zich het hoogst boven den Gezigteinder verheft, en
de Zonnellraalen het minst fel-mins vallen op de oppervlakte des Aardryks; dat de Schaduwen blaauwer waren,
naar gelange ze voortgebragt werden door een lichaam dat
verder verwyderd was van de vlakte waar op zy vielen;
als mede , dat , gelyk ik reeds gezegd heb , de randen
van de Schaduwen zigtbaar veel blaauwer zich vertoonden dan bet middelpunt ; doch dit laatite was niet in
evenredigheid aan de uitgeflrektheid der Schaduwen : derwyze , dat de Schaduwen voortkomende van fmalle Lichaamen , als de Takken van boomen , veel blaauwer
waren dan die van veel breeder Lichaamen ;"' de blaauwe
buitenranden min van elkander verwyderd zynde.
Zeer dikwyls waren de Schaduwen hoop fchoon blaauw;
zomtyds •trokken zy na den groenen. Zouden de omftandigheden, die deezen Nevel vergezeld hebben , bier
boven aangeroerd , geen grond geeven om te denken ,
dat de hoogte , tot welke de Nevel zich in den Dampkring verbief,, tot de kleur der Schaduwen toehragt ?
Vast gaat het, dat het Azuur des littl .panzels de oorzaak
niet is: dewyl de Hemel tom niet blaauw, maar graauw
was.
De Zeelieden hebben verhaald , dat zy in den Nevel
kwamen, een weinig buiten het Kanaal: dat is ten minften honderd mylen ten westen van Havre de Grace.
't Zal u , myn Heer, door uwe uitgearekte Briefwisfeling , gemaklyk vallen, te weeten te komen , hoe verre
de Nevel zich Oostwaards , en in andere ftreeken ,Uitftrekte.. De Nevel hadt hier geen reuk. Men zegt dat dezelve eenige Planten deedt verdorren. Indien dit zo is,
zal zulks het lot geweest zyn der tederfte, terwyl de
daar om been ftaande niets leeden (t).
Ilt ben, enz.
Havre, 8 Augustus, 1783.
(*) Decze Blaauwe Schaduw op den middag, heb ik ook
meermaalen, ftaande den Nevel, waargenomen. Ned. Vert.
(f) De Franiche Briefichryffler meldt in een Nafchrift, dat
zv , deezen Brief afvaardigende, nog Beene andere Berigren ,den
Nevel betrafende, geleezen hadt. Wy zyn van elders, wegens de reuk en de Icthade aan de Planten toegebragt, op au,dere plaaczen, onderrigt. Ned. Vert.
BRIEF
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BRIEF I AN DE SCHRYVERS DER ALG.VAD.LETTEROEFENINGEN.

Wel Ed. Heeren!
e menigte Prysvraagen , die thans de aandagt en penne van kundigen fcherpen , hebben alien haare nuttigheid ; althans haar nuttig oogmerk; ieder lid der Maatfchappy , aan Wien derzelver welzyn ter harte gaat,
rekene zig deswegens verpligt, en ziet gaarne de verdubbeling van dien en de heilzaame vrugten daar van, te
gemoet. Jammer is 't maar, dat een voornaam gedeelte
van 't menschlyk geflacht, wier jammerftaat hunne weeklagten verdooft, wier vernederde ftand onze aandagt zo
weinig opwekt,en helaas! als 't ware, in de vergetelheid
melt ; een ongeluk daar de vuile eigenbaat niet weinig
toe doet; jammer is 't, zeg ik , dat niemand , zo verre
ik weet , zig het lot dier ongelukkigen heeft aangetrokken; de zaak dier elendigen bepleit, en voor hen in de
bresfe gefprongen is : of zo al , dat die redeneeringen
van zo weinig kragt waren op 't gemoed van hen , die
door de onmiddelyke betrekking , die zy op den ongelukkigen Neger hebben , deeze 'pligtelyke verbetering in 't
werk moesten ftellen.
Meer dan eerie reden drin gen myns dunkens , tot
zulk eerie verbetering. lk zal 'er de twee voornaamfte
van opnoemen; de naam van Christenen , die wy alien
draagen , en de pligten die 'er aan verknogt zyn; mitsgaders het belang van hen , die den ongelukkigen Slaaf
onder hunne bezitting hebben , en , door wederkeering,
van de gantfche maatfchappy, die de vrugten van zynen
zwaaren arbeid plukt.
Wat het eerfle betreft. remand , die het oog maar
fiaat op de natuur van den Christelyken Godsdient, zal
moeten toeftemmen , dat die Godsdienst niet dan liefde
ademt; dat by deezen pligt allerwegen aaudringt, en op
de beoefening 'er van eifchen doet , die geene uitvlugten
van 't menfchelyk vernuft ontzenuwen kan. Hoe onbeftaanbaar de flaaverny met deeze eifchen is, zal ligt op
't oog vallen.
1k beken , dat het moeijelyk is, ja byna onmoogelyk ,
om eigenbaat met den Christelyken Godsdienst te vereenigen ; Iret is te beklaagen - maar de zaak is niet
te min waar.
Uit

D
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Uit cle6e zwaariglieid ontf'aat nu van zelf de modzaakelykheid , oni de tweede reden , in e,.n vol daglicht
de mensch , van die . zyde daar hy 't zwakst
te
aan te tasten , in 't vooruitzicht van een heuchelyk gevolg , waarby de maattchappy haar voordeel , de Hemel
een welgevallen zou hebben, en eene itemme van gejuich
en zegeningen ten hemel zou verheft worden , van zulke
fchepzels , die nu, onder de verdrukking der flaaverny,
byna tot den dierenftand vernederd blyven ; en door wie
ontzettend antwoord ! door Christenen !
Tot dat chide, Myne Heeren , heb ik den nevensgaanden Brief, die anders mogelyk tot kennis van maar weinigen onzer Landgenooten gekomen zou zyn , vertaald ,
en UWLds. aangeboden , om denzelven in uw Maandwerk te plaatzen. Niet dat ik my op deezen arbeid met
zulk een heuchelyk gevolg, met zulk eene aanmerkelyke
verbetering in de maatfehappy,, zou durven vleien ; maar
of 't , ten minflen by zommigen , van eenig nut mogt
zyn; althans , of men 'er nog-door ofogewekt wierd , om
eene Prysvraag voor te ftellen , die ten voorwerp had om
bet belang der Eigenaars , met het verleenen der vryheid
aan hunne Slaaven , althans van eene zagtere dienstbaarheld , te verbinden ; een *voorftel , dat mogeiyk veel opgehelderd zou kunnen worden , uit de huishouding der
PenfylvaniUrs ; een voorilel , dat waarlyk , onder Me de
Prysvraagen , wel den eerflen . rang mag bekleeden.
Voor 't overige onderwerp myne vertaaliug aan uw
keurig oog , 't zy urn 'er of te doen en te veranderen
wat UWEds. goed dunkt , dewyl ik alleen nut bedoele.
l3lyve met wile achting ,
WEL EDELE HEBREW.

Uwen dienstw. Dienaar,
en Leezer,,
J. F. H.

G.

BRIEF AAN DEN UITGEEN'ER VAN Le Coutier de l'Europe (*),
OVER DE SLAAVERNY DER NEGERS.
MYN HEER!

fl

et doer my Iced, dat gy,, in een uwer weekhraderen, ver'flag doende van het interesfant Werk, genaamd: Brieven
van

(*) Van v April, 1733.
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van een' Anerikaanfehen Landbouwer,, verzuimd liebt . gewn te
rnaaken , van een treffelyk Hoofdftuk , getyteld : on Negry
Slavery , of , over de Slaaverny der Negers.
Het zy my geoorlofd , terwyl ik hetzelve bier herinnere, u
eenige w yner ontdekkingen over dit gewigtig onderwerp mede
te deelen. Nooit vertoonde zig een gunlUger oogenblik, om
bier over te handelen , en om die drogredenen, onder wclken
de handeidryvende begeerlykheid de menschheid heeftgetracht
te verpletten , te onderzoeken. Door het mondig, verklaaren
der Coionien , is de eene heift der waereld van 't oude , vaste
Land vrygewaakt; deeze gebeurtenis zal den loop en de inrigtingen van den Koophandel ongetwyfeld veranderen. Waarbm
zou het lot der Negers ook niet veranderd warden? Waardm
zou men ten halven recht doen ? Was de Slaaverny , welke de
Amerikaanen in 't verichiet zagen , drukkender, afichuwelyker , dan die onder welke de Negers, zedert drie a vier eeuwen, zugten ? Hunne zo wreede boeijens , zouden die, door
den tyd, en door hunne zwakheid , gewettigd worden; terwyl het geweld , en de vrees alleen voor boeijens, welken nog
niet gefineed waren, de ftoutmoedige daad , die Amerika aan
de Vryheid, aan zich zelve, weder geeft , gewettigd zou hebben? Het is eene Staatkundige regenflrydigheid , welke de
nieuwe Vereenigde Staaten ongetwyfeld zullen uitwisfehen.
De fehadewe zelfs der Slaaverny zou cell grand bevlekken,
waar men aan de Vryheid liandbeelden opricht. Zouden zy,
die al/es, fortuin geflacht, het leeven zelfs, voor hunne onafhangelykheid hebben opgeofferd , het gezigt van verdrukking
van 'elenden, in hunnen evenmenseh konnen verdraagen ?
Vericheiden Schryvers hebben deeze belangvolle fioffe behandeld. Een ieder heeft het cieriyk pieidooi ten voordeele
van de Negers ,'t Welk men in de Gefehiedenis der Volkplantingen der Europeeirs in Indien vind, greetig geieezen. De
Kwaakers van Penrylvanien hebben weer gedaan : zy hebben
de menschlievendbeid , welke de pen van dien Geichiedfchryver beftierde, bcoefend ; zy hebben hunne Negers vrygewaakt.
Eater hebben, ouch dit treffend voorbeeld , ouch duizend wysgcerige redenen , bygebragt 0111 de Slaaverny te vernierigen ,
de bewooners van ooze Zuiker-Eilanden van denkwys en gedrag konnen doen veranderen. Zy volharden by aanhoudenheld, en deeze flyfzinnigheid beart den geenen , die de waarheid.narpoort , geene g(hringe verlegenheid.
Een Schryver, die de nieuwe waereld niet van naby kent ,
en aan de eene zyde bewogen is, door de berigten van _de
kwellingen , die men den Negers aandoet ; terwyl by van de
andere zyde de Coloniers, de Richters van ooze Eiianden, raadpleegende , ow de waarheid re verneemen , die beitten voor
fabelen hoort uitkryten; zulk een Schryver, zeg ik, raakt in
eene ongetneene verlegenheid. By heeft zyne pen niet min
a an
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waarheid, dan aan de menschheid toegewyd; en gal by
aan
dan, 'cinder voorwendzel van deeze laatfte ten dienfte te zyn,
aan de andere tot nadeel verflrekken Hoe zal men het geloof,dat men aan ryke Lieden, aan Eigenaars van Plantagien ,
verfehuldigd is, waardeeren ? Veffenen zy zelfs geloof? Zy
hebben belang, om de misdaad , waar van men hen beticht, te
ontkennen. De gewoonte leert hen, het ongelukkig lot bunner Slaaven met drooge oogen te aanfehonaVen ; nog eene rede te meet om te denken , dat zy zig misleiden , en, mogeanderen misleiden.
lyk tegen hunnen
Ik heb een oud Beflierder van een der Franfehe Elanden
ho6ren, zeggen ; dat het lot der Negers met zo zeer te beklaagen was, als dat der meeste journalisten in Frankryk ; dat
ten minfte de Eigenaars gedwongen waren , uit eigenbelang ,
hen wel te voeden, wilden zy 'er dienst van hebben ; herr,
ziek zynde , wel op te pasfen; hen zo veelvuldig niet te mishandelen als men wel onderftelde. "Hy voegde 'er by, dat de Eigenaars geen recht van Leven en dood op butane Negers hadden,
gelyk men in Europa gelooft, en door den druk verrpreid;
dat deezen zig by het Gericht konden beklaagen; dat een Eigenaar, overtuigd dat by een zyner Negers had doen omkomen , geflraft wierd , dikwyls zelfs aan den lyve; maar altoos
met verlies van zyne andere Negers, aan welken men de Vryheld fehonk. Egter ftemde by toe, dat 'er, aan den anderen
kant eene menigte misbruiken heirnelyk plaats hadden, van
welken de Negers de ongelukkige flachtoffers waren . Fl y bewillig de ook daarin, dat de firaffen tegen hen vastgefield , in
het Wetboek, genaarnd Codenoir , te flreng waren. Ecn vlugteling werd voor de eerflemaal de ooren afgeffieden ; voor de
tweedemaal de dye, en de derdemaal wierd by gehangen.
Deeze zelfde Magifiraatsperzoon zeide my , dat de Negers van de talrykfie Plantagien in 't algemeen niet mishandeld wierden ; maar wel die van lieden, welken geese
ruime bezittingen en weinig Slaaven bezaten. Hy had daarenboven nog een voorfref , dat zeer aanmerkelyk is ; namelyk dat de Coloniers , welken in eene ongemeene wreedbeid uitmunten, juist. die geenen zyn, van welken men zulks
bet minst verwagten moest ; te weeten de nieuw aangekornen
Europeers ; in wier barren , in welken men beginzels van
menschlievendheid moest veronderftellen , de begecrlvkheid
dezelve ten eenenuaaale uitdooft.
Het fierkst bewys , waarop dezulken zig beroepen , is, dat
het reaht den Neger niet ontzegt zy, dat die weg ingeval le van mishandeling , altoos voor hen openitaat. Maar, hoe
gaat het by ons? De daglooner,, de behoettige heeft by ens
ook toegang tot het recht. Zyn zy intuslchen daarom gelukkig; worden zy met de vereischte, gelykheid behandeld, en
-nevens den ryken gefteld ? Veen I overal waar het recht Met
blind

DER NEGERS.

64f

blind is voor 't goud, is 'er geen recht voor den armen
voor den flaaf. Het recht is dikwerf doof voor hunne Mag.
ten ; het is 't altoos , wannecr de ryke verdrukker de behendigheid heeft het den mond te floppen: en dat geheim ig
niet verre te zoeken. Zie daar 't geen, over 't algemeen I
de Coloniers zo ongevoelig, en gewelddaadig maakt; de zekerheid van flraffeloosheid is de fterkfte aanlokking tot het
despotismus der particulieren. Zy zullen zekerlyk niet dagelyks hunne flaaven vermoorden of verminken: neen; daar
door zouden zy zig zelven beffeelen; mar alle de kwellingen die zy hen konnen aandoen, zonder hunnen eigendom
daar door te benadeelen, oefenen zy, volgens de berigtenim
eene ruime maate , zonder meedoogen, uit tydkorting.
heb eene Amerikaanfehe Vrouwe gekend, die met de grootlie bedaardheid roeflemde, dat zy meer dan eens zig vermaakt had met haare flaavirmen om eene beuzeling te doen
geesfelen. Het is de gefchiedenis van tekeren criminalist, die
Dames nodigde,orn de pynbank te zien oefenen. Onder andere wierd eene der Negerinnen van deeze Vrouwe, op eene
wreede en teens onbetaamelyke wyze , gefiraft, om dat zy een
theekopje gebroken had. Zy befchouwde die daad als met
het grootfie recht ftrookende,als aflernoodzaakelykst. De Negerinnen, zeide zy my, geeven nergens acht op. De zorg
word 'er alleen door de vreeze der flraffe ingebragt. Dee2e Dame rprak dus in 't byzyn van haaren minnaar; ik kon
zo veel wreedheid , met een gedrag , dat aandoenelykheid
veronderftelde, en een gelaat dat een heusch gemoed aanduidde , niet wel vereenigen.
Mogelyk zal men deeze daaden ontkennen, gelyk men zo
veele andere ontkend heeft die nog wreeder waren. Maar
zal men ook ontkennen, 't geen een ooggetuigen, de Heer
Rector St. yohn, Amerikaaniche Planter, gezegt, en door
den druk gemeen gemaakt heeft, in zyne brieven over Amerika. Men leeze flegts het artikel over de Slaaverny der Negers (*), en men zal 'er gewisfelyk door getroffen worden
ja zig niet kunnen onthouden van traanen van verontwaardii
ging te fforten. — Men zal 'er zien , hoe dat ongelukkiggeflacht ,
door fehraapzugtige Afrikaanen, als redenlooze dieren ter
markte gebragr en verkogr, na eene lange en moeijelyke fcheepsreis, geduurende welke zy op den anderen gehoopt, misha p
en eindelyk ontreheept worden , mar-del,fgtvo
alleen om dan tot eenen eeuwigduurenden arbeid verwezen te
worden ; dat, te midden hunner elende, zy nimmer de fireelende hoop genieten, om hun lot te konnen verbeteren; dat
zy bun !even lang aan de ketens der liaaverny geklonken
rloeten blyven. Hun leven lang ! dat Menfchenvriend op datwoord
zy.
CO P. 2“.
V. DELL. RIENCELVV. O. 14,

YY

646

OVER DE SLAAVCZNY

zyne aandagt vestige! Is dat niet eon hel op . an& ? De ge;vangene in z yne kluisters , de galeiboef aan de roeibank ge:
klonken, de Soldaat onder eene nionteering die hem tot' last
verare.kt, het verachtst Ichepzel van de natuur en de Menfehen verlaaten, de kranke op zyn doodbed, alien behouden
eene flaauwe hoope ; de Neger alleen ketat goon hoop.. Zyn
leven is eene aaneenfehakeling van verdriet , zwaaren arbeid ,
en kwelling. De liefde zelfs , de liefde door . den Hemel aan
den mensch gefehonken, om hem in zyn verdriet to troosten,
die liefde zelve is den Neger eene nieuwe bron van vergif.
Hoe veelen heb ik 'er gezien, zest de Heer St. john,
do onwederflaanbare neiging der natuur vervloekten, het oogenbiik verwenichende , in welk zy dat genoegen gefmaakt
hadden , dat hun ongeluk op hun geflacht overbragt! Die'
Itreelende aandoeningen, met welken het harte Genes vaders'
vervuld word, kunnen zy niet fmaaken gelyk hunne Heeren:
Neer! zy moeten die uitdooven, ongevoelig, onlydbaar
den. Daar inoeten de Moeders die troost misfen, van haare
Kinderen te onderfleunen, op haaren fchoot; en, in haare armen , de zoete vrugten hunner liefde te konnen fireelen. Haare wreede meesters weigeren haar zelfs den nodigen tyd , orn.
then Hpiligen pligt te volbrengen. Haare Kinderen op den rug
gebonden , volgen zy haare Mans op 't veld , waar zy niet:
itooren dan de Zweepflagen, waarmee de dryvers hen belaaden, of 't gdfchrei haarer Kinderen , die door de hitte der
Zonne verteerd worden. Deeze kleine elendelingen fchreien
met hunne Ouders, zonder dat het mogelyk zy hunne fmerten
te vcrligten.
Op dit affchouwelyk tafereel, doet de Auteur dat van de
Nat der Negers onder de Kwakers , en in de Noordelyke Provintien ,van Amerika volgen. Z y genieten de zellcie Vryheidals hunne Meesters; even goed gekleod, even wel gevoed,
'coven zy onder een dak , en maaken een deel van 't gezin uit..
Men onderwyst hen in 't Leezen en Schryven, in den Goctsdienst; kortOm zy arbeiden niet meer dan de, blanken ; tronwen naar hunne - genegenheid ; beminnen hunne Vrouwen en.
Kindereu, en voeden deezen wel op. \Vat zyn '-er nu de gevolgen van P Zy genieren eene goede gezondheid; arbeiden wet
en veer; en , wanneer hunne Heeren hen vry maaken, verkiezenzy veeltil hen to blyven dienen , boven hunne Vryheid !
Dit Menschhevend Systhema word overal in Amerika niet
ge6efend. De Schryver brengt 'er twee voorbeelden van by',
van welken een bovenal het harte met afgryzen vervu/t.
Fen predikant, te George-Town , ondernarn , korte jaaren
geleden, om ten voordeele der Negers te prediken, en hunnon Heeren meer zagtzinnigheid aan to bevelen. Myn Heer,
r4ntwoordde hem een zyner hoorderen, wv betaalen u rykclyk,
an ens do Pormulier-gerieden voor to leezOa l ea het uangelle
tQ
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.te verklaaren..1Vhar wy hebben uwe lesfen niet noodig om te
weeien , hoe wy ons jegens onze Negcrs hebben te garage!).
,De Preclikent zweeg; bemerkende dat de gemoederen nog niet
genoeg waren.
De Her St. , dm is getuige geweest van 't ander geval (*).
zig near eene plantagie begevende waar by ter middagmaal
verzogt was, wierd by in een bosch, dat by doortrok , eene
verbaazende menigte Roofvogels gevvaar. rondom een Kooi
zweevende weIke.aan eenen Boom hong. Uit deeze Kooi kwamen eenige onverthanbaare klagten. Eene onwillige.beweeging,
zegt hy, deed my op deeze Vogels vuuren, zy vlooden op
cep kleinen affiand order een afgryzelyk geraas. Straks wierd
ik een Neger gewaar , die in de Kooi opgeflooten was, en met
den dood worftelde. 1k ziddere nog, wanneer my dat afgryzelyk tooneel herinnere. De Vogels hadden hem de.00gen
uitgepikt ; zyne koonen waren ontbloot; zyne armen op verfcheidene plaatzen verf gheurd ; zyn Lichaam met wonden bedekt ; het bloed firoomde 'er van alle kanten uit, en bevlekte
de aarde die onder hem was. Naaumlyks hadden de Vogels
die ,plaatze verlaaten, of een zwerm ongedierte hedekte het
ezen van
elendigen
zy hechtten zig aan de verfcheurLichaam
de
de Spieren, om, 'er het bloed uit te zuigen. Het myne verilyfde . my in de, adore!), ik beefde, bleef beweegeloos (ban,
bet lot van deezen ongelukkigen aanfghouwende. Schoon van
gezigt beroofd , kon dit leevend fpookzel nog hooren; hy vroeg
my in zyne ruwe taal, eenige druppelen wateren , om zynen
dorst te lesichen. In dit akelig oogenblik zoo de Menschlicvenheid zelve geaarzeld hebben, of om hem eene ydele verligring toe te brengen , of, om eene einde te maaken aan een zo
wreeden doodsnood. 1k zou voorzeker bet Mettle gekoozen
hebben, had ik een kogel op myn fehietgeweer gehad .; dart
hem deezen laatften dienst niet konnende bewyzen, trachtte ik
zynen dorst te Hien. Ken fchelp aan een flak gehegt, van
welke zig naar alien fehyn eenige Negers hediend hadden, viel
my op 't oog; ik vulde die met water, en bragtze met eene
beevende hand aan de lippen van den rampzaligen ilervenden
Neger. Door den dorst gedrongen, keerde by zig near de plaatze waar by, op 't gehoor , vertnoedde dat zy door gekomen
was. Heb dank, blank NIensch, zeide hy my, heb dank!
Doe 'er vergift in , en Beef het my. - Zedert hoe lang
Zedert twee
zyt gy daar opgehangen, vroeg ik hem ?
dagen, en ik kan niet flerven! De Vogels , de Vogels... Ach!
ach! Overflelpt , buiten my zelven door dit gezigt, raapte
ik alle myne kragten byeen , om my van daar te begeven, en
my near ale plaatze te fleepen waar ik verwagt wierd. Daar zyn_
de , vernam ik de oorzaak van de thee dign Neger opgelegd. Hy

had
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had den Opziender van zyne Plantagie om 't Leven gebragt.
Men zeide my, dat het belang der Heeren zulk eene wreede
firaffe vorderde; en ik hoorde de gewoone reden herhaalen,
met welken men deeze ondaaden rechtvaardigt.
Wie zou niet ontroeren onder het leezen van een bedryf, 't
welk men alleen van CannibaIeni verwagten zou? Wat kan de
geld- en hebzugt,ons flier tot eene overmaat van gruwelen vervoeren i Zy dooft de flemme der menschheid ten eenemaale
uit, en zo ver gaat haare rampzalige invloed, dat de Europeeers,
die naar de• Indien gam , meest alien een onme8dogend hart
met zig wederbrengen ; met deeze vooringenomen,
dat men, om wei gediend te worden, een tyran moet zyn.
Zal •men nu , na 't overwegen van deeze aanmerkingen, nog
een oogeublik aarzelen, om den halide/ met dat gedeelte van
ons geflaeht, onder de misdaaden te ftellen! Alhoewel eene
menigte braave Europeeers zig door dien handel verryken ; of
fchoon zommige fiaatkundigen denzelven verdedigen; niet tegenftaande men zig zelfs gewenne, om met WysgeerigeRedenvoeringen over dat onderwerp den fpot te dryven , kan men
niet weigeren, met den HeerSt. John, met alIe de Kwakers, en
Wysgeeren ,te herhaalen, dat de ,inkoop van eenen Neger eene dubbele misdaad is , eene misdaad in den Rarbaar , die hem
verkoopt , en eene misdaad in den greetigen Koopnlan die hem
koopt ; dat die hoop eene blykbaare diefftal is Ran dien Neger omtrent zyne vryheid begaan, een diefftal, die niets wettigen kan ; dat de wreede behandeling die men omtrent hem
oefent, een verdubbelde misdaad is; dat die Neger niet fchuldig is om dat by niet werken wil , om dat niemand over hem
befehikken kan dan by zelf; dat de. poogingen , by hem te
work gefteld , om zyne vryheid weder te bekomen, door
de natuur en de reden geboden zyn ; dat de moorderyen, de
vergiftiging , zo dikwerf den Negers verweeten, cmisdaaden zyn
die het zwart register, van"die wy begaan, vermeerderen. Nog
cons, dat een Neger niet boozer geboden word dan een blanke; dat het gebrek van opvoeding, de flegte behandeling, atle de omftandigheden , in welken zy zig bevinden, hen noodwendig tot tuiheid , tot opfland, tot boosheid doet genegen
zyn; dat die werkzaamheden , die wy ftraffen, het overblyfzel van de zugt tot de Vryheid, die alien Mei-lichen is ingelchapen, getuigen; dat ze overblyfzels van deugd zyn, verre
van ondeugd , van m isdaaden te wezen , gelyk men ten onrechte in Europa gelooft ; dat de ftraIren nooit haar bedoelde,
om de Negers te veranderen, zullen bereiken , om dat de natuur altoos de fierktle zal zyn, en het in de natuur niet geIegen is, dat de Mensch zynen tyran lieve en verpiigte; dat
men willens de (roger) Burt , indien men waant meer van. de
Negers' te verkrygen in de Slaaverny dan in de Vryheid; dat
bet belang alleen, de hoop op een ruimer beRaan, den Mensch
werkzaam en gezellig kan maaken; dat de Landbouw en
wins.t
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winst zouden konnen vermeerderen , indien de Negers, hunne Vryheid verkregen hebbende, 'er in deelen konden; dat
alle de redenen, door de Coloniers hygebragt om de flaaverm
ny der Negers te vereenwigen , niet dan drogredenen zyn;
een gedrochtelyk voortbrengzel van de begeerlykheid. En
eindelyk, dat , byaldien het volfirekt noodzaaklyk ware, dat
men, om Suiker te winnen, het zweet en blood der Negers
verfpille, dat dan de natuur, de reden en het recht der
Voiken te zamen zouden ftemmen , om dien barbaarfchert
handel te verwerpen. Met een woord, dat 'er geen flaavenhandelaar is, die niet min of meer in deeze misdaad deeze,
en 'er vroeg of laat geen verantwoording van fchuldig zy aan
het Goddelyk Opperwezen.
Ik hebbe de eere, enz.
P. S. Zedert ik deezen brief gefchreeven heb, vond ik, in
de Mercure de France van 5 April, een Brief over het zelfde
onderwerp. De naatn/ooze Schryver is vermetel genoeg orn
'er de flaaverny in te verdedigen. Naar alien fchyn is by
an van die verlichte bewooners van George-Town, waar
van ik gefprooken heb. Hy haalt de Heilige Schriftuur aan:,
de Aposteten, de Romeinen, Montesquieu, enz. Met even zo
vee/ recht mogt men den Stier van Phalaris , en de offerhanden
van de Kinderen der Mexicaanen rechtvaardigen , door de eene of andere plaats uit den Bybel , zo goed als kwaad,'er op
toe te pasfen. Byaldien de zagtmoedige Amerikaan fraai en
menschlievend vind, dat een Romein zyne flaaven in de Vyvers deed werpen, om Lampreien to voeden; dan moet hy
zig 't niet beklaagen, wanneer het een' Amerikaanfchen TurE•
Rrus ooit in den zin komt, om de vrouwen der Coloniers te
verkragten ; en aan eenen NERO , dat hy zig• vermaake met
hunne Steden te verbranden. Door de verdorvenheid der
menfchelyke natuure , heeft de verbeelding alles uitgeput,
wat gruwelen heeten mag; maar indien de Ouden de Nieuwen konnen rechtvaardigen, dan weet ik niet wat 'er hindert,
dat men de aarde met bloed overftroome. Wat mowrtsQutau
betreft , die heeft noch de zaak der tyrannen, noch die der
beulen ,bepleit. Indien de Schryver niet ter kwaade trouwe
handelt , dan is hy ten minfte onhandig. Hy zegt met
CEZAR : Qui timore fubjicitur , freno timoris coerceri debet ; en
ik zeg met SENECA : tirneat qui tinaetur ; uit kragt van deeze
Spreuk, die zo waar is als de andere, zyn CEZAR en de
Opziender der Planragidn vermoord geworden; en door een
tegenovergeftelden zetregel, kan de Vorst en de Colonier,
door zyne Onderdaanen en zyne Negers gezegend, gelyk joJEPH en tie Kwaker MIFFLIN, alleen en veilig op de allergevaarlyklie plaatzen wandelen.
Eindelyk, de Schryver drvft den rpot met de Kwakers,
met
Yy 3
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met .hunne leerc, met hunne zagnnoedigheid, en verrnaant
zyne Mede-Coloniers , dat zy zig vvagten zullen voor hunne
weldaadige -grondbeginzels. Wat my hetreft ik beken , dat
jk een eenvouwigen en boetfchen , Kwaker,, die zyne kindereu en flaaven gelukkig maakt, verkieze ,• boven een SaletJonker , die', om zyn verrnogen te Parys met ontuchtige
vrouwen /e veripillen , zyne flaaven daft en nags martelt ;
die , terwyl by over philolopliie en hcuschheid redenkavelt,
een Wilden in onweetenheid, en een' klenleheneetu in. wreedheld .re boven gaat. Lk beken daarenboven, dat, indien ik
over de zaak Negers in twyfel gefiaan had, ik!.terflond,
op het leezen van het redelyk pleidooi van den .zagtgOarten
Colonier, hunne zyde gekozen zou hebben.
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(Uit het Fransch.)
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e Ouders behoorden, naar 't my toerchynt, aan hunne Kinderen , als zy geene groote middelen hebben , en hunne
geboorte hun fellikt tot het waarneemen van ondergefchikte
posten , welke zy noodig hebben , tweeerlei flag van Opvoeding
te geeven : de eerfte om hun groote zaaken te leeren; de
tweede om hun in kleindere te onderrigten; deeze om hunne
bekwaatnheden te ontwikkelen , geene om hun in het bedekken derzelven te onderrigten.
Eene al te vroeg bekende meerderheid , eene verhaaste beroeindheid , het maaken van eifehen daar op, zyn tegenwoordig misfehien de onoverkomelykfie hinderpaalen tot bevordering en fortuin. Wee ! elk beklecder van een ondergefehikte
post , die , in de hoope van te corder bevorderd te zullen worden , zich benaarftigt om alle zyne bekwaambeden ten toon
te fpreiden. Gelukkig hy, die, by veel Geests , de zeldzaame
kunst voegt oni een Man van gemeene vermogens te fehynen,
tot zo tang by, door alle de voordeelen eener gemaakte middelbaarheid , een rang beklimt , welke hem vryheid verleent
orl zich te ontmaskeren : dan, ongetukkig Itaat Geest . en Verfland , gelyk aan die vogten , welke bezwaarlyk laaten
befluiten in bet vat, 't Welk dczelve omvang,t ; zy waasfemen
geduurig ergens uit :en, te zeer beflooten , Cpringt de kurk af,,
of de vies barst.
De nauwe kennis, welke een Mensch hecft van zyne eigene verdieniten, boezemt hem maar al te dikwyls Eerzugt in ;
by bepaalt zich niet ow zyn post met roetn te bekleeden •
by wit zich hooger en buiten zyn kring verheffen; hy geeft
Vertoogen , Plans Ontwerpen, Lesien , ,Onderrigtingen : dus
aan-
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;anduidende, 't geen gedaan moot worden , verwyt by Rilzwygende zyn Meerderen dat by het niet of verkeerd gedaan
heeft: by • vernedert hen, by kwetst diens eigenliefde, en do
wooden, in dit teder gedeelte toegebragt , ficelen nooit, 7.y
geeven altoos een fcherp vogt 'r welk, vroeg of laat, den
geetten.die de wonde maakte, benadeelt.
De meerderheid is heilloos. voor elk Mensch , die teffens de
kunst niet bezit om denzeiven niet clan ten gepasten tyde to
vertoonen. Een Man van vernuft , die zich ergens toe zet,
heeft altoos tegen zich .de gevaarlyke en altoosduurende Verbintenis der Zotten, die alien elkander helpen: de volkomeno
gelykheid van denkbeeldeai, van gevoelens, van teal, van hooding, brengt cone .volkornene eenfiemnigheid under hen to
wege : de gemeene zaak , welke zy to bevordercn hebben,
vereenigt hun tegen lieden van Verfland , die doorgaans niet
ecnftemmig zyn. Hot is, buiten tegenlPraak , eene wyze
fehikking die .deeze zamenftemming by de eerfien , deeze
oneenfternmigheid by de laatIlen , verordent : zy zouden to
magtig worden, konden zy zo-getnaklyk zich met elkander
verdraagen , en eel-) Lichaam maaken. Twee keeren heeft
men, by de Romeinen , -dri6 Mannen van verftand vereenigd
gezien ; zy verdeelden ender elkander de heerfchappy der
Wereld.
De meeste Grooten willen wel verlicht worden ; doch niet
weezen van waar zy het licht ontvangen: zy zyn onclankbaare
Leeriingen, die haat opvatten tegen hunne Ondcrwi'zers , en
h un Ctrafien dewyl ze bun onderweezen hebben. Zy die ondergefehikte posten bekleeden, moeten nooit vergeeten dat
NERD den Wysgeer SENECA deedt ombrengen.
't is onder 't oog van den waarlvk grooten Man, dat het
Vernuft en de Bekwaamheden zich gevaarloos mogen ontwikkeien : dock eon waarlyk groot Man is een zeer zeldzaam
weezen: de hoop, om zulk een zonderling verfehynzel aan to
treffen , moot nooit in de kansrekening van een verfiandig
Man komen. - 1k zou eon klein getal,dier groote Mannen
kunnen noemen, die thans in Europa leeven, en niet zyn, die
zy denken te weez.en; maar men moot die Hecrcn niet bederyen : men behoort ze tot het laatfle oogenblik onkundig to laaten Van die hocgagting, ten elude zy, zonder ophouden , voortvaaren one dezelve to verdienen: hielden zy zich by hun leevon van lien room verzekerd, zy zouden misfehien vertraagen,
en nog tyds genoeg hebben, oin , your bun dood , het verkreegene to verliezen.
Do Grooten fchynen zich een uitfluitcnd voorregt aangemaatigd to hebben om GedenkCceriften te fehrv e cn ; de Wereld is
als overftroomd door Cede:111"chriften van Gezanten, Veldheerel.; , en Staatsdienaaree, die zich zeiven voor groote Mannen
N,CiLieD,, en de ffebeuncnisiiT , in welke zy deel hadden , aanmocky 4
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merkten als de gewigtigfle, in de omwentelingen der eeuwe,
zints de Schepping, voorgevallen.
Nauwlyks heeft ooit een Man van laager rang, rchoon beroemd, de vryheid durven neemen om ons eene Gefchiedenis
zyns leevens te geeven. De Leevensloop dier mindere Man-.
nen, die groote lotwtsfelingen ondergaan hebben, zou ons zeer
gewigtige ilukken kunnen opleveren: als zy moeds genoeg badden om de gevallen te verhaalen , van welke zy getuigen waren , de kunstfireeken te ontdekken, waar in zy de hand leenden , de geheimen, bun ten eenigen tyde vertrouwd , aan den
dag bragten : als zy ons aanweezen welke middelen zy aanwendden om zich te verheffen , de hinderpaalen welke hun
ontmoetten, de gevaaren aan welke zy zich blootgefleld vonden : als zy, einde/yk , de goedheid hadden om hunne eigen
Deugden en Ondeugden te erkennen , hunne welgeflaagde en
mislukte poogingen aan te wyzen : men zou mogelyk , in het
berigt buns leevensloops, neteliger gevallen , zeldzaamer ontmoetingen, aantreffen, dan in de berigten van veel aanzienlyker Perfoonadien : zy zouden , althans, veel nutter zyn voor
een veel grouter aantal Menrchen; dewyl men in de wereid
ontelbaar meer buns gelyken dan Grooten aantreft. Het zott
niet onmogelyk weezen , dat gewigtige gevallen, door een geIing Man aan 't licht gebragt, gewigtige en begeerenswaardige
omwentelingen verwekten : en men zou de lyst kunnen vermeerderen van de groote Gebeurtenisren, door geringe oorzaaken , te wege gebragt.

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

T.Tet is lang na geen bewys van groote rehranderbeid , veel
're praten altyd den mond te roeren. Het tegendeel is
al v ‘-]eityds waar , gelyk ons door de dagelykrehe bevinding
on wecrlprekelyk bevestigd word. -- Een verflancbg
man fpreekt doorgaans weinig: maar neemt tyd en plaats altyd wel in agt ; en als by dan fpreekt, geeft by goede reden
van zich. - Dan een babbelaar is gelyk aan die ledige
vaten , welke wel veel geluid maker , dog inwendig hiets
wezentlyks bezitten. AI wie derhalven lets fpreekt, of lets
zegt, moet wel weten wat by voortbrengt.
Men zal geen mensch ooit aantreffen, welke de gezondheid
niet voor den grootften !Chat op aarde hOud ; die dezelve Diet
waardeert boven alle aardiche en tydelyke goederen ; en
waarlyk niet ten onregte. Want alle Schatten, alle Waardig_
heden, Eer en Aanzien , zyn , zonder de Gezondheid, niets te
agten. - Dan hoe is het mogelyk to begrypen , dat de
menrchen nochtans lets zo fchandelyk verwaarloozen, daar zy
zelve getuigen het hoogae belang in te (teller]
net
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Het is eene onvergeeflyk-e dwaasheid der metifchen , die
hen veelal het dierbaarfte doet verwaarlozen, door dingen te
verkiezen die van gene waarde zyn.
De Dood is de natuurlyke vyand van 's Menfchen Leven.
De Dood is dat Been, van 't welk de gehele natuur eenen afkeer heeft. De Dood • beneemt, en ontrooft den
mensch , op eenmaal , al zyn aardsch geluk, alles wat by
bezit, zonder vooruitzigt , om ooit weer tot derzelver bezit
te geraken. - De Dood is het eind van alles. Zo
aangenaam , zo wensehlyk ais- het !even is, zo affchuwelyk,
zo gevreesd , is de Dood. Van al wat ons op aarde tref.
fen kan, is de Dood het afzigtetykfte ; want wat zou een
tnensch niet geven tot' toiling zyner ziele r
Het is een zeer gemeen gebrek onder de menfchen , Om
op het eerfte voorkomen te oordelen over zaken , van welk
een aart of natuur zy ook wezén mogen , zonder dezelve
alvorens nauwkeurig overwogen te bebben.. Dit gebrek it
eene ryke bron van zeer gevaarlyke en fehadelyke dwalingen. Men moet eene zaak, eer men 'er zyn oordeel
over, velt, alvorens op de aliernauwkeurigfie wyze onderzoeken en nagaart: dan is men in nut, en ook dan maar alleen,
om 'er juist en regtmatig over te oordelen.
Wanneerliemand zich overgeeft aan een kwaad en ergerlyk gedrag , zo word by in den beginne nog al veel weerhouden- door de fchaamte , en de vrees voor menfchen : dan
zo dra deze befehutting Bens doorgebroken zy, is het kwaad
bykans onherflelbaar; en men word zo flout, dat 'er ten /aatfteti niets meer zy , 't welk de ziedende driften kan beteugelen. Men zy des tegen de eerfte aanritzelingen ten kwaade
op zyne hoede !
Het is niet te zeggen, wat de vooroordelen by de mead:en
kunnen uitwerken, en welke nadelige gevolgen zy doorgaans
hebben. In het zoeken en opfporen van de waarheid zyn ze
ten uiterften nadelig; in het beoordeelen van zaken allerverderfe/ykst, en in hare gevolgen veelal allerrampzaligst.
Ongelnkkig is het, dat de vooroordelen der menfchen zo zeer
bezwarelyk te overwinnen zyn; om dat 's, tnenfehen begrip
en oordeel, als het eene zekere plooi gezet heeft, niet dan
bezwarelyk veranderd kan worden.
Wanneer de Jeugd dwaasheden begaat , die voortfpruiten uit
natuurlyke driften ; dat is nog eenigermate te verfchoonen.
Maar dat Oude Zondaars hunne driften niet kunnen beteugelen, en de geheiligile banden verbreken , is volftrekt onverfchoonelyk.
Op het Tooneel der Waereld worden oneindig vele en
zeer onderfeheiden rollen gefpeeld. leder mensch heeft eenen byzonderen; dog velen hebben rollen, die ze met malkanderen , en in het gemeen, fpelen. Zommigen houden de
bun-
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hunne bedekt , en zondert zich, fehamen , ons die 'ander- het
clog van bet gemeen in her opernbaar te fpelen. Anderert
fchamen zich niet nicer, en durven ongeoorloofde bedryven ,
zo wel als pryzenswaardige, in het openbaar vertoonen.
Het is des niet te verwonderen , daar 'er zo vele onderfeheiden en hemelsbreed • van elkandcren verfchillende bedryven gefpeeld worden , dat 'er vele behagelyk zyn, maar ook
oneindig vele zeer aanflootelyk , en ten niterflen waigelyk
moeten voorkomen.
Hy is een Pedant in den hoogften graad, die zyn werk niet
wil onderwerpen aan het oordeel van verftandige
Die zich alleen het regt aanmatigt, om juist te kunnen oordelen , en meent alleen het regt te hebben, om over werken
van vernuft, en dus over zyn eigem• arbeid, te kunnen vonnis.
len , is een zeer verwaand mensch of een gek.
By de meeste rnenfchen is 'er niers zwaarder, en moeljelyker , om uit te voeren , dan opentlyk hunne dwalingen te
belyden.
Het is een wys, en tevens voorzigtig Man, die tyre daden
en handelingen rigt, naar de aanmerkingen en oprechte raadgevingcn van erv.aren en tevens vrome raadgevers. Maar
by is een dwaas , die goeden raad veragt • en leerzame onderrichtingen in den wind flaat.
Het is niet genoeg jets ftelligs te zeggen; mcn is verpligt,
het geen men zegt, met dugtige bewyzen te flaven; ten zy
men waarheden voordraagt, die ceder een weet, die aan al
de wereld bekend zyn.
Wee den Man , die op kwade wegen- wandelt ; en de liefde, waarop zyne wettige Egtgenoote alleen het regt heeft, aan
anderen fehenkt. Wee de Huisvrouw, welke haren Man op
dezelfde wyze ontronw is I
l)e Galanterie,(die zich echter binnen de palen der Kuisheid
houd ,) zo als men het in den hederidaagfehen finaak mew, is
nog verfchoonlyk in de losfe ,reugd : maar ze is onverdragelyk
in menfchen van dagen. Een oude Adonis maakt in de
Sinienleving de zotite iiguur, die men kan uitdenken; by is
vonlrekt ieders verag,ting waardig, en ifelt zich ten fpot van
al de Wacreld.
C. V. D. C.

91' LEE.
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LEEVEN VAN EDWARD DRENKER VAN PHILADELPHIA , DIE
MEERDER E14 GROOTER STAATSOMWENTELINGEN AANSEHODWDE , DAN IEMAND.

(Uit de Philadelphia Gazette, 20 April, 1783.)
werd gebooren in een hut, in den jaare
'168o, ter plaatze waar thans de Stad Philadelphia ligt ; ten
tyde zyner Geboerte e -door Indiaanen , eenige Zweeden en
Hollanders, bewoond. — Hy verhaalde inenigmoalen dat hy
wilde Braamen plukte , en wilde Konynen joeg , waar thans die
volkryke- Stud geziew wordt. — Hy wist zich te herinneren de tweede aankotn&t van WILLIAM PENN, en de plek gronds
aan te wyzen waar de Tent frond , in welke Mr. PENN , met
zyne Vrienden, by derzelver eanlanding, zich onthielden.
Deeze boogbejaarde.Burger trof , in zyn Leeven omfiandighednn aan, die nietnand ontmoette; by aanfehouwde grooter
Gebeurtenisfen dam iemand , afthans zints de Aartsvaderen. Hy
zag denzr/fden grondc, in zyn leeverr, bedekt met Houtgewas
en- wilde Pl'anten, een verblyfplaats van wilde Beesten , en
Roofgevogelte , de zetel worden van eene groote Stud, niet
alleen de voornaarnfTe in rykdom en kunften in America; maar
door weinige in Edropa. geevenaard; by zag ruime en geregelde
Straaten , ter plaatze waar by dikmaals Haazen en Konynen
ving: by zag fehoone Kerken opryzen uit moerasfen , waar by
eertyds niers hoorde dan het gekwikkwak der Kikvorfehen;
groote Kaaijen en Palthuizen, waar by zo dikwyls de Indiaanen
visch Mt de Rivier zag haalen ; en die Rivier , op welke zich,
in zyne jeuttd , geen vaartuig . vertoonde grooter dan eon Indiaanfche Canoe , vol groote Sehepen nit alle declen der Wereld;
en ter piaatze waar by wilde Braamen verzameld hadt, hetheerlyk Stadhuis opgerigt , en dat Stadhuis vervuld met Wetgeevers , die de Wereid verftomden door hunne Wysheid en
Deugd. — Hy zag ook bet eerfle Verdrag bekragtigd tusfehen de Vereenigde Staaten van Europa en den magtigflen
Vorst van Europa, met al de flaatlykheid van Pergament en'
Zegel, en op dezelfde plaats waar eertyds WILLIAM PENN zyn
eerfie en laatfie Verdrag foot met de Indiaanen. ---. Met een
woord, by zag het begin en het einde des Britfchen kyles in
Penfylvanie. Hy is Onderdaan geweest van verfcheide Gekroonde Hoofden. Doch , wanneer by hoorde van de veelvuldige
drukkende en met de Staatsgefieltenis firydige Aeten, in Groot
Brittanje opgefteld, kogt hy ze alle, en liet 'er zyne Kinclskinderen Vliegers van plakken. De Vryheid en Onafhanglykheid
van zyn Land met zyne door ouderdom vermagerde armen
omhelzende, en het laatCte jaar zyns leevens zegepraalende
over de Behoudenis zyns Lands, flied hy op den 17 November
cws, jars 178z, in den ouderdom van honderd en drié jaaren;
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MENGEL WERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN,
BE TREKKELYE.

AANMERKINGEN OP DEN BRIEF AAN DE HEEREN SCHRr•
VERS DER Algemeene Wderlandfche Letteroeffeningen,
WEGENS EEN VERRETERD KERKMUZIEK VOOR ONZE PSALMEN.

Door PETR. BEVEN , Organ. en Klokkenist van de St. Ste*
phanus Kirk te Nymegen,
111YN HEERENI

nlangs las ik , in het Mengelwerk ewer t7aderl. Letter.
O oeffeningen
(a), een Brief, wegens een verbeterd Kerkmuziek voor onze Pjalmen. Deeze hield myne aandacht een
weinig gaande , en deed my tevens eenige Aanmerkingen
maken , die ik , biermede , de vryheid gebruike , UL. toe
te zenden ; met verzoek, zo ze UL. toefchynen van eenige
nuttigheid te konnen zyn , eene plaats te vergunnen in
UL. Algemeene Vaderl. Letteroeffeningen; het zyn de volgende :
Dat de Gaudimeliche melodien niet hoger te fchatten
zyn dan de Dichtkonst van Datheen, zullen alien des kurtdigen gaarne toeftemmen ; ook is deszelfs harmonie (b),
als mede die van Le yeune (c), voor een groot gedeelte,
niet meer voldoende. Dat 'er Componisten in 't Vaderland zyn, hekwaam tot het waken eener betere Muziek
voor onze Pfalmen , daar is niet aan te twyfelen. Het
fchrikt evenwel den Componisten af, hier handen aan 't
werk te than , gemerkt het hun toefchynt , dat men van
eene nieuwe Muziek, weinig of Been, gebruik zal maken.
(a) IVde Deel. No. 8. N. 335.
(b) Gedrukt op het Rym van Datheen te Leyden, in 't Jaar
/62o; verbeterd en herdrukt te Haarlem , 1753.
(c) Gedrukt te Parys x6o8 , en te Amfterdam 1646.
V. DEEL. 1VENGELW. NO. 15.
Zz
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ken (d). De liefhebbery voor, en de kennisfe in de Toon=
konst , dienden by veelen vooraf nog wel wat hoger te
ftygen; vooral by hun , die ze der jeugd dienden te leeren
en aan te pryzen ; om dus doende met den tyd, of in 't
byzonder, of in 't openbaar, goede Gezangen te konnen
.uitvoeren: de meesten hunner toch hebben zo weinig kennisfe van, en, laat ik 'er maar onbewimpeld byvoegen ,
ook liefhebbery voor, de Toonkonst, dat het byna geen
opmerking waardig ise Getuigen hiervan onze meeste
Schoolmeesters (e).

In die dagen , toen de nieuwberymde Pfalmen in de Gemeentens ingevoerd wierden , trachtte men tevens, irr
veele, eene nieuvve wyze van zingen in te voeren. In
den beginne beloofde het bier daar Band te zullen grypen: doch by veelen is het thans ,xeder op den ouden
voet ; ja, men vind 'er zelfs, daar bet nu flegter gnat dan
wel voorheen; niettegenftaande men, al zedcrt langen tyd
'er zich op erne nieuwe wyze van zingen toegelegd
heeft.
Het gefchiktfle tydflip, tot een Muzikale verandering op.
de Pfalmen, is, myns bedunkens , te onopgemerkt voorby
geglipt. — 't Is denkelyk dat de Muzikale verandering,
ten lien tyde , gevoegd by de korte wyze van zingen ,
meerder beweeging , veroorzaakt zou konnen hebben; veelligt
heeft men het daarom . 00k agterwege gelaten, geen aanzoek by de Compomsten gedaan. lk wcet evenwel niet
beter, of de meeste Gemeentens hebben getracht, aangaande de verkorte wyze van zingen , aan de verzoeken , (ik
meen wel bewust te zyn, dat onze geachte Overheden,
averal , de korte wyzen van zingen eerder vriendelyk veraegt
(i) 't Godepryzend
zingen
Veel te Ichaars atom betragt ,
In de huisvergaderingen ,
Tot God yruchtige oeffeningen ,
Eiseht eerie algerneene klagt.
S. van (kr Waal.
zie veraer, dit aangaancle , de Vourrede van den WelEenr.
Beer R. Schutte , voor zynWelEerw. Stichtelyke Gezangen, bl.

28 en 29. Ifte D.
(e) Dit zien wy nader bevestigd in de Verhandelingen over
de Verbeteringen der openbare vooral der Nederduitfclze Schoolen,
ter meerdere befchavinge van onze Natie , bl. 431. §. 12. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootichap der Weetenichappen te
Vlisfingen. Gcdrukt te Middelburg, by P. Gillisfen , 1781.
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zogt , dan geordonneerd hebben ,) van hunne Achtbare
Overheden , zo veel in hun vermogen was, te voldoen.
Zyn 'er perfonen in de eene of andere Gemeente geweest ,
die zich hieromtrent niet pryslyk gedragen hebben, (dat
medelyden verdiende, om dat het uit onkunde voortfproot ,)
hun voetfpoor, ziet men , is, echter, in dezen door anderen
niet nagevolgd. —Is 'er, hier of daar , weder verval in den
nieuwep zangtrant gekomea ; men fchryve dit mede toe,
aan bet beginnen aan den verkeerden hoek.
Men neeme my niet euvel, dat ik my verdrieste van te
zeggen: dat de Heeren Dichters in 't berymen der Pfalmen ,
van eene vryheid, dewelke bun toekomt , geen gebruik gemaakt hebben, te weten : Zyl. waren niet verplicht , in alle
Pfalmen , de voetmaat van Beza , Marot of Datheen te
gen: en dus konden Zyl. , bier en daar , eene flegte melodie
weggelaten , en het Rym onder eene betere gebragt hebben.
Men kan my , 't is waar, te gemoet voeren , dat wy thans
niet veele melodies hebben, en dat 'er, dus doende , nog
minder zouden zyn. — Dit fta ik toe: maar wat doet
men met melodien , die geen zingenswaard zyn (f ).,
Tot het eenvoudige zoude men rich zeker dienen te bepaalen (g). , Doch het vooroordeel , dat by veelen, (die
an.
(f) Men denke niet dat de Kerk van Nederland alleen verfcheiden flegte melodien heeft ; neen, de Proteflantfche Kerk
in Duitschland , of Ichoon ze wel van meerder melodien voorzien zy , dan de ooze , heeft 'er desniettegenllaande veele onder, die gantsch niet behaaglyk zyn. Als in de Roomfche
Kerk nog eens een andere Toonkonstkennende Gregorius aan 't
hoofd kwam , veelligt kreeg ais dan de tegenwoordige Gregoriaanfche zang ook zyn afCcheid.
(g) Het gewag maaken hier van, doet my denken aan veele
NederduitIche Geestlyke Gezangen , door verfcheiden Dichters
in ons Land gemaakt ; welker Muziek , op veele plaatfen , wat
al te ver van het eenvoudige afwykt. 1k hen ook in dezen niet
voor bet al te konflige; voor eerst, om dat men dan niet gretig
aanzoek doet ; daar tech het getal van minkundige Beminnaars
en Beminnaresfen het grootfle is ; en ten tweeden , om dat
eene te konflige Muziek maar al te dikwerf de aandacht der
meeste zangers van den inhoud des Iieds aftrekt ; dat evenwel
niet diende te wezen; en nu veeltyds geichied, om dat 'er te
veel oplettcndheid tot eene ordentlyke uitvoering der Muziek
vereischt word. Ook kan het konflige veeleer plaats vinden,
als

men meer voor anderen, dan wel voor zich zelven, zingt.
Zz
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anders Seer weldenkend zyn,) aangaande de Toonkortst
maar al te diepe wortelen gefchoten heeft, doet menigmaai
het nieuwe , mettegenftaande het beter en gemaklyker is,
aanftonds verwerpen. Eenvoudige melodien, die niet
in 't Jaffe vallen, worden altyd gekleed, verfierd en .ftatig
gemaakt, door eene daarby komende harmonic. (Blote
klanken , by voorbeeld , zo als men doorgaans Pfalmen
zingt, zonder gezelfchap van eene tweede of , tneer flemmen
of Toonkonftige werktuigen , om te gaan , zonder
acompagnement , dat is geene Muziek, maar nit onkunde of
toegevenheid noemt men het menigmaal Muziek.) De Kerk
heeft haar altoos onderfcheiden in haren Choraal-tang, van
alle andere Muziek. Een voordeel, dat vooral de Proteftantfche Kerk mag genieten; waar door eene geheele Gemeente , als 't ware, met ein hart en eenen monde, Gode kan
zingen. — Die lust heeft over de Geestelyke- of Kerkmuziek iets nader te weeten, leeze desaangaande y.
Lustig, Inleiding tot de Illtizykkunde (h.)
Om de fprongen in den beginne niet te groot te neemen
diende men de flegtfte melodien geheel weg te doen; de
minder flegten te verbeteren; en de goeden kondenbehou..
den worden. Om wat verder te gaan, behoorden alle deze melodien voorzien te worden met eene nieuwe harmonie. Dus zouden 'er in het eerfte geval vereischt worden,
16 onderfcheiden figuren, behalven de vyf Wit
men 'er harmonie byvoegen, dan komen 'er nog 3 figuren
by, te zamen — 12 onderfcheiden figuren , als ik
wel hebbe , zyn 'er thans voor harden : waar van de zogenaamde blokncot en de Custos niet meer zouden konnen
(Hellen; dus zouden 'er maar lo y our harden zyn. De
nog 9 ontbrekende konnen met weinig, moeite en geringe kosten vervaardigd worden. Ook wordt 'er, tot de
Theoretifche kennisfe van deze 19 figuren, zo veel tyds
niet vereischt, als men zich wel gmeenlyk voorftelt.
19 Onderfcheiden figuren mogen zommigen, in den cerften opflag, als wat veel voorkomen ; doch ik kan echter
zeer gemaklyk bewyzen, dat ze volftrekt vereischt worden
tot eene goede nieuwe Muziek voor onze Pfalmen. Dan
behouden de fprekende figuren nog hare roitswyze gedaante , dat bier ook niets ter zaake doet. 1k vind 'er, in Gaitdime's Pfalmboek, niet minder dan 25. Le 7eune heeft'er
23. De Leeuw heeft ze in zyne harmonie tot 16 gebragt ;
edoch,
(h) Bladz. 31 r • 5. 343----353, gedrukt te Gron. 1751.
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edoch, in de melodiOn van Gaudimel, behoud h 'er ilegts
1 2 , en dus maar 2 minder dan 'er Gaudimel zelfs heefr.
In de door Liefhebbers verbeterde harmonic, vindt men 13
onderfcheiden figuren, en ook even zo ;reel in de gebleven
zynde melodiUm. Dan , men befchouwe het op welke wyze
men wille , overal vindt men gebreken (i).
Zeker zoude het oogmerk zyn, eene goede Muziek op de
Pfalmen te willen hebben. Als men het maar, by wyze
van zeggen , recht toe recht aan verkoos , dan had men flegts
6 onderfcheiden figuren nodig. Maar,, men gelieve te denken , dat Muziek zonder orde , (wet vertaald: wildzang
alleen by onbefchaafde Natien t'huis behoort.
Wenfchelyk ware het, dat een ieder, maar vooral dat onze Nederduitfehe Schoolmeesters , zichzelven wat toeleidea
op de kennisfe der Toonkonst; ow ze zo de Jeugd at vroeg
in te konnen prenten. Dan zouden , in 't vervolg 'van tyd,
Davids Pfalmen niet timer dermaate gepynigd worden; Galtdimers Muziekkonst zoude eene iangverdiende vustplaats
vergund worden by de Dichtkunde van Datheen; en wy
zouden, dus doende, gelegenheid geven , dat een laater
Geflacht onze Geloofsgenooten in Duitsch- en Zwitzerland ,
in hun Godsdientlig gezang, niet alleen zou konnen te 9venaaren, maar zelfs verre te overtreffen.
(i) De gebreken , in onze Pfalmmuziek , hebben my altoos te
ruggehouden, in de goedkeuring van het figuraalswyze PialmZingen. Stel eens voor een ogenbiik, dat 'er by oils in gebruik
zyn 133 onderfcheiden tnelodien daarvan gaan 'er 43 in hunne
figuren bier of daar mank, en wel verrcheiden van de Rangenaamften dus fchieten 'er maar 90 over, die, zonder te floten ,
(en dan moet eene Gemeente zorg dragen , dat niet alleen de
tweeerleie fprekende, maar ook de tweeerleie zwygende figuxen bare vereischtens verkrygen,) figuraalswyze konnen gezongen worden ; en by deze 90 kan men zich niet wel alleen be_
palen. — Veele Leerredenen vereifchen menigmaal juist zulke vaarzen , die onder geene van deze go melodien te vinden
gyn. Zommige willen, dat de lange en korte nooten weieer
hunne betrekking hadden op de lange en korte Silbes: doch her
tegendeel bewyst ons, allerduidelykst , het Rym van Marot en
4ers.
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NATUURLYKE MSTORIE VAN DE BOEREN-ZWALUW,

(V°/germ den Heer DE N1ONTBEILLARD Medefehryver van
den fleet DE BUFFOS.)
(Vervolg en Slot van biadz. 63a.)

Cchoon de Boeren-zwaluven eenigzins wilder zyn dan de
Iluis-zwaluiven , fchoon de Wysgeeren , en order anderen de Beer ROUSSEA U geloofd hebben , dat de jongen
niet konden opgekweekt worden , laaten zy zieb nogthans
seer ligt opbrengen ; men heeft ze het voedzel te geeven,
' t welk zy liefst hebben en meest met hunne natuur overeenkomt ., naamlyk V/iegen , Kapellen ; ze dikwyls te voeden (*), en bovenal hwine zugt tot de Vryheid invieren ; een zugt , gemeen aan alle foorten van Dieren , doch
in geene foort zo fterkwerkende als by het gevederde Ge,
flack (t), Men heeft een deezer opgekweekte BoerenZyGT
"

Eenige Schryvers willen, dar zy vo/ftrekt van geen
voedzel uit het Groeiend Ryk kunnen !coven; nogthans hebbe
men niet te gelooven dat het voor bun een vergif zou weezcn. Brood tnaakte een gedeelte uit van het voedzel cells
gctemden Boeren-zwaluws , van Welke ik vervo!gens zal fpreeken : doch veel zonderlinger is het, dat jongens kleine Huiszwaluwen voedden alleen met den drek, die Mt het nest van
andere Huis-zwaluwen viol : en deeze , tien dagen lang, zich
zeer wel by dat voedzel vonden; en het is hoogwaarrchynlyk
dat zy het nog cenigen tyd zouden uitgehouden hebben , indien deeze proeve niet gefluit geworden ware door eene Moeder, die nicer op de zindelykheid dan op de vetmeerdering

van kundigheden gefteld was.
(f) ' , lk heb dikwyls," fchryft ROUSSEAU, „ het vermaak
„'gehad om ze in myn kamer te houden met digtgefluote
„ ventters, wanneer zy gerust genoeg waren om te zmgen ,
,, te fpee/en, en op haar gemak door elkander te vliegen ;
„ wagtende tot bet my behaagde de venfiers te openen , wel
verzekerd dat het niet lang zou duuren: en in de daad, ik
„ flond alle morgens te vier uuren op, om deeze Vogeltjes."

De Reiziger LEGUAT fpreekt van eene Zwahnv , die
by , tam gemaakt , van de Canarliche Rilanden op bet Eiland
Sal overgebragt hadt : deeze het by alle morgens uitvliegen,
en zy kwam alle avonden weder. Voyage aux Indes Orientals
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vtvaluwen gezien , die hyzonder verknogt was aan de
perfoon van welke zy de opvoeding °raving. Zy bleef
geheele dagen by baare Meesteres zitten, eib .als deeze,
naa eenige uuren afzyns, wederkWam, -ontving zy haar
met een vrolyk geluid, beg met de wieken , en gaf alle
.tekens van genoegen zy begon reeds voedzel uit de
band te 'Icemen, en zou waarfchynlyk eene gelled volkomen opvoeding gekreegen hebben , was zy niet wegge-vloogen. Zy vloog Met verre weg, 't zy dat de nauwe
verkeering 'bet den Mensch haar noodig geworden ware ,
't zy dat een Dier y door het huisiyk leeren bedorven , of
ten mintlen verzwakt, , voor de vryheid Met Langer ge=
fchikt was; deeze Zwaluw viel in harden van een klein
Kind , en werd welhaast de prooy van een Kat. De
Burggraaf OE quERHoENT verhaalt my, dat by ook eeni.
ge maancien jonge Zwaluwen , uit het Nest genomen ,
iieeft opgevoed, maar ze noolt aileen heeft kunnen leeren
eeten, en dat ze altoos flierven wanneer ze aan zichzelven
werden overgelaaten. Wanneer de Boeren-zwaluw,, van
welke ik zo even fprak , wilde loopen , deedt zy het
onbevallig door de itortheld der pooten ; de Zwatulven
van deeze foort zetten zich ook zelden buiten haar Nest
elders neder , en alleen nit noodzaaklykheid : zy gaan,
by voorbeeld, aan den waterkam zitten wanneer zy vogtige aarde verzamelen om het Nest te maaken, of in het
net, om daar den nagt te flyten op het erode van den
Zorner, wanneer zy , naa het derde broedzel , te ralryk
geworden zyn om alle in de Nesten te kunnen verblyven (*); of, eindelyk , op het dak van eenig groot gebouw, wanneer zy verzamelen tot het vertrek.
De 1-leer HEBERT bath in Brie eett huis, 't welk zy
alle iaaren tot de algemeene verzamelplaats koozen : de
vertes , p. 13. LEGUAT tekent niet aan, tot welke (bort deeze
Zlvaiuw behoorde. Anderen fpreeken ook van het opkweeken
der Zwaluwen. Zie WOLFGANG FRANZIUS Hist. p.
465 ; en journal de Paris, Commencement de 1778.
(*) Omtrent bet elude des Zomers ziet men ze 's avonds ,
n eene groote menigte, over het water vliegen , en, tot den
nagt, omzwerven: 't is vvaarIchynlyk, om derwaards te trekken , dat zy alle dagen , orntrent twee uuren voor Zonnebndergai)g, by een komen. Men ziet ze 's avonds veel minder
In de Steden dan geduurende het overige van den dag.
ZZ4
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verzamelde menigte was groat, niet alleen om dat deeze
foort in zichzelve veelvuldig is : dewyl elk paar altoos
twee of drie keeren broedt; maar ook, om dat de Oeverzwaluwen, en eenige laat gereede Buis-zwaluwen, het ger
tal vermeerderen. Zy bean als dan een byzonder gefchreeuw aan , 't 'welk de lens der verzamelinge fchynt.
Men heeft opgemerkt , dat zy weinig tyds vOar haar vertrek, zich oefenen in bykans tot de wolken op te flygen,
en zich dus toerusten om in hooge lugtgewesten te reizen (*); dit ftemt zeer wel overeen met andere Waarneemingen , van welke ik , de Huis-zwaluwen befchryvende,
gefprooken heb , dit verklaart teffens, hoe het bykome ,
dat men zo zeldzaam deeze Vogels van 't eene Gewest
iIa 't andere door de lugt ziet trekken.
De Boeren-zwaluwen zyn zeer wyd over bet oude Vaste
Land verfpreid; ondertusfchen verzekert ALDROVANDUS,
dat by ze nooit in Italie gezien heeft, byzonder omftreeks
Boulogne. Men vangt ze in den Elias met de Spreeuwen,
zegt de Heer HERMAN, laatende tegen den nags een uitgerpreid net vallen over een moeras vol biezen , en ver,
drinkende 's anderen daags de Vogels daar onder gevangen (t). Men begrypt ligt, dat de Zwaluwen, ap deeze
wyze verdronken , zomtyds weder ten leeven gebragt
zyn, en dat dit zeer amivoudig geval, of eenig ander
van gelyken aart, oorzaak kan gegeeven hebben, tot het
verdichtzel van het jaarlyk..ch in en uit het water gaau
deezer VogelenDeeze foort van Zwaluwen fgbynt eene middelfoort uit
te maaken tusfchen de Huis-zwaluw en de Grooe Gierzwaluw ; zy heeft een weinig van het gezang en d4
gemeenzaamheid der eerstgemelde , maakt het Nest bykans
op dezelfde wyze, en de vingeren zyn op dezelfde wyze
gefchikt ; zy heeft de gevederde pooten van de Gierzwaluw , en de agtervinger neigt na vooren: zy vliegt
cre(*.) Eene
'TINGE%

aanmerking, my medegedecld door den Heer

LOT-

(1-) De Hoogleeraar HERMAN verzekert my, dat de jonge
Boeren-zwaluwen, in den Herfst , vet warden , en een goed
voedzel opleveren. FRANZIUS verklaart bykans het zelfde ,
p. 456: maar het is eene waarheid , welke ik met leedweezen vermeld : dewyl ze ftrekt tot verde/ging van gene nuttige Vogelfoort.
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gelyk deeze, by zwaare regenvlaagen, en als dan in grooter benden dan gewoonlyk: gelyk deeze, hegt zy zich
aan de muuren , en komt zelden op den grand; en daar
op gekomen , nag de voortgang eer kruipen dan loopen
heeten; de opening van den Bek heeft zy veel wyder dan
de Huis-zwaluw, althans in 't voorkornen, dewy! zy den
bek tot de hoogte der neusgaten opfpalkt , waar de ran.
den te weder zyden een uitfpringenden hock maaken ;
eindelyk fchoon zy een weinig zwaarder weegt, fchynt
ze kleincier; dewyl de veeren, en bovenal de daveeren
van den Staart, min opfteeken.
By de &el-en zwaizoven is de Stuit, de Gorgcl, en het
geheele Onderlyf, fchoon wit; fie zyde der Uekveeren van
den Staart bruin; het boveufte van den Kop en van den
Hals, den Rug , zo veel 'er van te zien is , en de groote
bovenbedekzels van d'en Staart, fchitterend zwart, met
een blame weerfchyn : de vederen van den Kop en de
Rug beneden aschverwig, blank in 't midden; de Vleugelpennen bruin , met een groenagtigen weerfchyn aan de
kanten ; de drie digtst by het Lyf komende , loopen in
Witte tippen uit; de Pooten zyn tot de nagelen toe met
een wit dons bedekt; de Bek is zwart ; de Pooten zyn
donker graauw; het zwart in het Wyfje is min fterk; het
wit min zuiver, en op den Stuit zelfs met bruin gemengeld; de Jongen hebben een bruiser Kop, en een zweemzel van die zelfde kleur aan den Hals, de weerfchyn am'
't Onderlyf van een min_ donker blauw, of zeds, in zeker
licht gelteld, naar 't groene hellende; doch 't geen eene
opmerkenswaardige byzonderheid is, zy heeft de Vleugelpennen van ten veel fterker kleur. De geheele langte is
vyf en een halve duim.
Vreemd is het dat de Jongen zwaarder weegen dan de
Vader en de Moeder. Vyf Jongen, die Dog maar even
dons begonden te krygen , wogen te zamen drie Oncen,
dat maakt voor ieder driehonderd vyf- en veertig Greinen,
terwyl de Vader en Moeder beiden juist een Once zwaar
waren, 't welk voor ieder tweehonderd acht- en tachtig
Greinen maakt. De maagen der Jongen ftonden opgefpanDen van voedzel, zo dat zy gedaante van een overhaaltachtig
glas hadden ; zy haalden zamen honderd en tachtig
Grein,
twee
dat is zes- en dertig Grein voor ieder , terwyl
niaagen van den Vader en de Moeder, die bykans ledig
waren , te zamen achttien Grein woogen , dat is het vierde
gedeelte van 't gewigt der andere; de grootte fiondt byZz5
kans
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leans in dezelfde evenredigheid. Dit flrekt ten doorilaanden blyke , dat de Vader en Moeder zich het noodzaaltlyk
voedzel onthouden om het in overmaate aan hunne Jongen
to geeven ; als mede, dat, in den vroegften leeftyd de
Werktuigen , tot de Voeding (*) behoorende, de groothe
zyn, even gelyk die der Voortteeling in den volwasfen
flaat.
Zomwylen ziet men enkele Boeren-zwatuwen, die geheel
wit van Pluimaclie zyn ; ik kan, hier voor, twee geloofwaar.
dige Getuigen bybrengen , de Heer fIEBERT en de Heer
HERMAN : de Witte Zwaluw van den laatstgemelden hadt
roode Oogen , even als veele andere Dieren , met wit
hair of met witte vederen; zy hadt de Pooten niet met
dons bekleed, gelyk de andere van het zelfde Broedzel.
Men mag eene toevallige Verfcheidenheid, in deeze foort aanmerken , de Zwarte Z y tatov met een geelen
buik van BARRERE (t); en, als eene Verfcheidenheid van
de Lugtareek , de Bruine Zwaluw met een witte Borst van
Yamaique ; van welke BROWN fpreekt (1).
(*) 1k heb clezeirde onevenredigheid waargenomen in de
Maag en in de ingewanden y ap jonge Moychen, Nagtegaalen
Gramosichen , enz.
(t) Ilrundo agrestis yonfloni ; in Catalon. ilurendola roquera.
(§) Deeze Schryver geeft 'er den naam aan van . Hausfivalow p. 467.; doch dezelve heeft veel meer overeenkomst
met de Boeren-zwaluw.

ZAMENSPRA AR TUSSCHEN LORD HERBERT, Mr. HUME Ell
MERCURIUS , IN 'T RYK DER DOODEN.

Quczfi ipfos inducere ioquentes.
CICERO.

,flan de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandfche
Letteroefeningen.
/flYN HEEREN,
93
15

Tuist naa 't leezen van een Werkie, 't geen tnisIchiett
wel bekender en algemeener in handen mogt weezen,
getyteld: VOLTAIRE onder de Schinmcn, of Zamenfprau,
9!: • -`'

fSt?!

ZA MENSPRA AK.

ik een Engelsck
,, ken over bet Cefchil met de De'isten
waar in my de nevensgaande Zamenfpraait
*9 Maandwerkje ,
9) voorkwam, die ik der Vertaalinge en eene plaats in uw
„ geagt Mengelmerk waardig oordeelde. De SCEPT1CUS,
in 't opgemelde Werkje, linen de taal van HUME, en
17 worth die Twyfelaar, wrens Chara6ter met dat van BO,' LINGBROKE vergeleeken , onlangs door UL. medegedeeld.
is (*), hier meesterlyk ontmaskert. Doch dat ik het
„ Stukje niet ; maar bet Stukje zichzelve , aanpryze , indien
„ de Fleeren goedvinden om 't zelve hunnen Leezeren
9, inede te deelen, enz,."
4`

+ 4- 4- + 4- 4-

+

+

Mr. II Um E.
De Dood heeft my ten laattlen eene rang • verlangde
gunst beweezen. My de gelegenheid gelchonken om Lord
NERBERT , in deeze fehaduwryke gewesten , te ontmoeteu,
en uw Lordfchap geluk to wenfchen , als de eerite die de
DeIstery tot een Stelzel vormde , en het iloutlyk ondernam om het Gebouw,, door Bygeloof opgerigt, en door
Godsdienst-yveraaren
zo heftig verdeedigd, te doen wag'
Myn naam is Dr. HUME.
gelen en indorten.
Ik was onvermoeid bezig in hetzelfde werk, 't geen uwe
Lordfchap begonnen hadt voort te zetten. -- 1)e Wereld preen myne Schriften. Verfcheicie Di :fikken van
clezelve volgden elkancler fchielyk op. — Misfchien heeft
uwe Lordfchap van thy gehoord?
Lord HERBERT.
De Schimmen, die bier onophoudelyk aankomen , hebben my van den beroemden Dr. HUME gelprooken. Ik
heb berigt wegens hem ontvangen, als Schryver en als
Ivlensch. lk ben u zeer verpligt voor de eer my door
u toegedagt, door my aan bet hoofd der DeYstifche Schrywren te plaatzen , en deeze eer vermeerdert, door dial
gy onder derzelver getal met helfchitterenden luister
fchittert. Ik zou deeze gunst gereed en van ganfcher
bane omhelsd hebben, hadden de Schryvers, tot dien
rang behoorende , zich met my door dezelfde drangreden
opgewekt gevoeld, en denzelfden koers met my gehouIn de daad ik was de eerde , die een gereden.
gelden aanval deedt op de Openbaaring ; doch tot dit beNan
(*) Zie 41g. Fad. Letteroff. hier boven, bl. 504.

668

ZAMENSPRAAR

f1aan werd ik gedreeven door liefde tot de Waarheid , ee.
ne ernflige begeerte om een algemeen Stelzel van Godsdienst in te voeren , als gefchikt was om de noodzaaklykbeid eener buitengewoone Openbaaringe weg te neemen,
gegrond op beginzelen , aile binnen het bereik van 't
Menschlyk onderzoek. - 1k benydde den Godsdienstyveraar zynen Yver,, den Geloovigen zynen Bybe/ , nier.
Het fmerte my alleen, dat een Godsdienst, welken ik dagt
ontdekbaar te weezen door de bekwaamheid der Menfchen
kinderen , toegefchreeven wierd aan eene buitengewoone
Openbaaring. Ik gaf der Openbaaringe den lof, lien dezelve verdiende. Zo verre dezelve zamenftemde met myne
Vyf Artykelen van den Natuurlyken Godsdienst , welke
voor 'handtastlyke Waarheden hieldt, en aanmerkte als het
geheel begrip diens Stelzels van Waarheid en Pligt , 't geen
noodzaaklyk is voor den Mensch , beminde ik de Openbaaring, en prees ze aan. En misfchien zou ik, was 'er het
zelfde light van blykbaarheid Over verfpreid geweest als tegenwoordig , min zwaarigheids gevonden hebben om dezelDusdanig waren myne beginzels.
ve te gelooven.
Ten deezen opzigte durf ik my. beroepen op myne Schriften, en op dat Gebed, 't geen ik in verlegenheid myne
ziele ten Hemel opiondt; op het allerernfligst, een merkteken der Godlyke goedkeuring over de Uitgave van myn
Werk affineekende.
Mr. H 'VDT E.

Wie immer de Schriften van Lord HERBERT geleezen
beefs, zal gereed de goedheid zyner oogmerken , de braafbeid van zyn hart, en de fchranderheid van zyn geest , erkennen. Ik fta gaarne uwe Lordfchap toe , dat veelen der Deistifche Schryveren het fpoor , door u betreeden , verlieten.
Vryheid van denken tragtende in te voeren, en het ftelzel
der Godsdienstyveraaren poogende overhoop te werpen,
verraadden zy duidelyk eene bekrompenheid van hart, en
benadeelden de zaak welke zy zo zorgvuldig zogten te bevorderen.
Myn dryfveer verfchilde ook zeer veel
van die uwer Lordfchap.
Zugt tot Letterroem was
inyn heerfchende drift, en ik had beflooten deeze geliefde
neiging, wat het ook mogt kosten, te voldoen. --- Uwe
beweegredenen mogten pryslyker weezen dewyl ze belangloozer waren; de myne mogen fchadeloos heeten: en lit
vies
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Viet my met de gedagten , dat het Menschdom , is het niet
gelukkiger gemaakt door myne Werken , ahhans niet ongelukkiger geworden is.
Lord HERBERT.
Het zou my geenzins voeren al te flreng te zyn in het
veroordeelen van de beginzels uws gedrags, of te driftig in
bet goedkeuren van myne eigene.
Beide kwamen zy
ons misfchien pryslyk yoor. Nogthans kan ik niet nalaaten
:tan te merken , dat een zugt tot Letterroem, in een beer.
fchende drift gevormd, onbeflaanbaar is met die verfynde
en belanglooze beweegredenen, die een Man van Letteren
en Weetenfchap behooren te bezielen.
Liefde tot de
Waarheid is het heerfchend beginzel by den Wysgeer , en
alle andere geliefde neigingen, in 's Menfchen boezem , zyn
alleen agtenswaardig voor zo verre zy , in ondergefchiktheid
Gy zult het my ook
daaraan , 'er toe medewerken.
wel willen vergeeven, als ik weiger te erkennen, dat de
grondbeginzels, door tI verfpreid, flrekken om het weezenlyk goed en geluk des Menschdoms te bevorderen. Niet te
vrede met het groot Stelzel van Waarheid in de Openbaaring vervat , ter zyde te zetten, fpande gy alle uwe kragren om de gronden van den Natuurlyken Godsdienst
het onderst hoven te keeren, en 't geen nog sneer te bevreemden , nog flouter is, het weezenlyk beflaan der Deugd
in twyfel te trekken , en dus vermetel de Zedelykheid op
haare grondvesten re doen waggelen.
Gebooren met
een geestneiging, om ttit te pluizen en fcherpzinniger dan
anderen te redenkavelen , meende gy mogelyk , dat de
blykbaarheid, waarop de groote beginzels van den Natuullyken Godsdienst en Zedelykheid rusten , onvoldoende
was; en gedreeven door een zugt tot Lettervermaardheid,
poogde gy dezelve te verzwakken : maar ik moet zeggen
dat dit beftaan , hoe aangenaam voor u zelven , hoe zeer
in den finaak vallende van , en hoe zeer toegejuichd door,
een onbedagte Wereld, onmenfchelyk was , en wreed.
Met dit flout beflaan tragtte gy het Menschdom over te
voeren in de. dorre en vreugdlooze gewesten der Twyfelaary , de \Vetten der Maatichappye te verbreeken, de
kragt der Zedelyke Verpligting te verzwakken, elken dryf.
veer tot Deugd te verlammen, en alle bronnen van gelukzaligheid in 't Menschlyk gemoed op te droogen, in flede
van .het tegenwoordig Stelzel , Twyfeling , Verwarring en
Regeeringloosheid in te voeren. De beginzels van den Natuur.
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tuurlyken Godsdienst en Zedelykheid , hadt men zints lang,
aangemerkt als rustende op de onwrikbaarlle grondflagen
zy Itrekte tot vaste lleunzels des Menschlyken Leevens.
Maar gy hebt , in het flreeven na Letter-eere , al de
faranderheid van uw Vernuft , welke , buiten tegenfpraak,
groot was , aangewend , om te toonen dat ze ydel en ingebeeld waren ; gy hebt uw best gedaan om het Menschdom
te berooven van die voorwerpen , waar op 't zelve zo
zeer gefteld en waarmede het ten hoogften ingenomen
Indien de Leerftellingen , door u aangevoerd ,
was.
alleen verfynde befpiegelingen waren , moest gy het.
Menschdom tegen bedrog gewaarichouwd hebben. lndien
gy,, daarente g en , dezelve geloofde , zon bet, ongetwyfeld , menschlicvend geweest zyn , dezelve bedekt en verborgen gehouden te hebben , tot de tyd aanbrak waarin gy
der Waereld een gelukkiger Stelzel , fleunende op bt ter , uitgebreider en vaster gronden , hadt kunnen aanbieden.
Mr. HUMS.
Din.
De beichuldiging , e uwe Lordfchap tegen my aanvoert , is eene zwaare en van de ernitigfte gevolgen , indien dezelve kon ltaande gehouden worden. .Dan uwe
Lordfchap zal toeftemmen , dat de beginzels van Twyfelaary en Ongeloof,, door my voortgeplant , firekten , om de
gedenktekens, door blind Bygeloof en wonderwerkende
Geestdryvery opgerigt , te neder te werpen. Myne Boeken , in ftede van het geluk des Menschdoms te verminderen , of de banden der Maatfchappye los te maaken ,
vonden fmaak , en droegen de goedkeuring der Werehi
weg. 'ferwyl zy het Bygeloof krak op krak gaven ,
fchonken zy het Menschdom eene uitgebreider wyze van
deriken. Zy dienden ook gelnkkig tot het verkleinen van
dien blinden eerbied door de Wereld , zo veele eeuweu
fang, der Priesterfchappe toegedraagen ; en 't geeu my
meer dan alle y ilreelde , zy fchonken my eene Lettervermaardheid , die uit zeer kleine beginzels tot eene zeer
groote hoogte opklom , en welk ik voorzag , dat, naa
inyn dood , nog meer zou toeneemen ; dit decdt my de
ftreelende hoope fcheppen , dat de Naakomelingfchap myn
Roem zou vereeuwigen door een duurzaam gedenkteken ,
te myner Gedagtenisfe , op te rigten (*).
Lord
(*) Zle Codicil to HUNIL' S Last TV!.
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Lord HERBERT.
Gy dringt my tot de onaangenaame taak , om u bet ge.
voelen , ten opzigte van uwe Werken , te ontdekken van
een Schim , wiens fchranderheul groot was , en wiens
doordringende geest hem een diep inzien gaf, om uit de
uitwerkzels tot de oorzaaken op te klimmen. — Vergun
my dan u te berigten , dat uwe Werken , fcho on , met regt ,
gepreezen van wegen derzelver fraaijen Ityl en 't vernuft
daarin uitblinkende , geene andere tekens van Onderfcheiding zouden ontvangen hebben , hadden de heerfchende Zeden van uwen Leeftyd , met de Beginzelen door u ingeboezemd , niet medegewerkt. Zy‘varen behandeld geworden als
de hoogvliegende befpiegelingen van een hairkloovenden Gefchilvoerder , hadt redeloosheid en een fmaak voor zulk
flag van redenkavelingen het gezond Verftand des Menschdoms niet verzwakt : .en de ligtgeftoorde geest van een
Kerklyken , die misfchien de geweldige aanvallen der
Deisten behoorde over 't hoofd gezien te hebben , geen
vertier bygezet aan reeds vergeeten fchriften , die te hunner aanpryzinge niets hadden dan fraaiheid van ftyl , en
de bekwaamheid orn de valschheid zo te vernisfen dat zy
naar waarheid gelcek.. Tot de dwaaling, welke gy klaar
in anderen ontdekt , zyt gy ongemerkt vervallen : terwyl
gy met al de praal van vryheid van denken den onverdraagzaamen yver der Geestlykheid hekelde, toonde gy u
even zeer een Yveraar , en zo fterk op uwe beginzels
Door de Natuur gezegend met een
gefteld als zy.
bedaard gettel , zette gy aan uwe begrippen een aanvallig
voorkomen by, door een Leeven vercierd met het uitwendig kleed veeler Deugden; en in het aangenaam vooruitzigt van uwen Naam te . vereeuwigen, eindigde gy uwe
dagen met die geregeldhelil welke met de daad verwagt
words van het denkend deel des Menschdoms; doch tot
verwondering firekte van veelen , die zich dwaaslyk verbeeldden , dat iemands gedrag, in 't vooruitzigt des doods,
tot het zekerst bewys flrekt van de waarheid dier beginzelen , welke by in zyn Leeven poogde ftand te houden.
In 't kort, fchoon uwe Vrienden u afgemaald hebben , als iemancl , die , „ zo verre de zwakheid der
„ Menschlyke Natuur tvil gehengen, het Character bezat
„ van een waarlyk wys en deugdzaam Man (*)," moet
gy
(*) Dr. SMIT' S , Letter on the death of Mr. HUME , addresfeal
to Mr. STRACUAN , Book/ Wier Londe. .
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gy my toeflaan te verklaaren , dat gy gedreeven wierd door
de laagfte roerzels van gedrag; en daar uwe beginzels gelyk flonden met die van veele anderen, zo zeer .van de
myne verfchillende, zult gy my wel veroorlooven dat ik u
bedank om de Eer aan te neetnen welke gy my zo goddgunflig hebt toegedagt, en met zo wet beleefdheid aanrzeboden.
Mr. HUM

Ee

Het ftnert my gevoelig dat uwe Lordfchap zo angunflig
denkt over My en myne Beginzels. 't Is myne geestgeftetdheid , niet vaardig te weezen in het wederleggen ; doch
ik vertrouw , op een anderen tyd , in flaat te zullen wee.
zen om uwe Lordfchap, ten opzigte van myn gedrag , geheel te voldoen. Vergun my titans alleen aan te merken,
dat Beginzels, als men ze wel inziet en naar eisch ander-,
zoekt, meer in fchyn dan in weezen verfchillen. Zy hangen , wat derzelver beitaan aanbelangt, van de Verbeelding
af, en zyn alleen zekere kleuren op de bedryven geflreeken..
In gevolge hier van zyn ze los , onvast, veranderlyk...
Lord HERBERT.
Mr. x mu t: , neem uw toevlugt niet tot de twyfelende
begrippen, in uwe werken verfpreid, om uw gedrag te verdeedigen. Deeze zyn de fpinnewebben, die de Waarheid
En fchoon gy
voor uw fchemerend oog bedekte.
bet raadzaam gekeurd hebt, zuiks met een verfinaadend
flilzwygen te hedekken, zyn uwe Beginzels, zo my berigt
is, ten vollen wederlegd by uw leeven. Het kloek verHand en doordringend oog van Dr. OSWALD , de opfpeurende en diep denkende geest van Dr. REID , ontdekten
de valschhein uwer fyngefponne redeneeringen, terwyl de
ten toonftellende boert van Dr. BEATTIE , (fchoon mogelyk
de minst wysgeerige van dit Driemanfchap,) nog beter
flaagde om uwe Drogredenkunst te ontmaskeren, en u ten
voorwerp van openbaare veragting te maaken. Doch
ik zal altoos gereed zyn om een aandagtig en 1,vaarheidfievend oar te leenen aan alles wat gy te uwer verdeedi.
ging kunt zeggen.
Maar wie !loon oils op dit ooenblik ?
't Is MERCURIUS , der Goden vlugge
Goode.
MERCURIUS.

Myne Heeren, ik moet u berigten , dat ik ,uit kragte van
een voorregt, 't Welk my toekomt , fchoon ongezien., uw
't Is myn aart my
geheel onderhoud gehoord heb.
Z0111-
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zomtyds ten koste van de Geleerden , te vermaaken.
Lord HERBERT, ik moet u het verdriet aandoen van te
zeggen, dat gy, om tot kennis en zekerheid te geraaken
der Artykelen van den Natuurlyken Godsdienst , welke gy roemde dat door de Rede alleen konden ontdekt
worden , veel .verfelauldigd zyt aan dat Boek, 't welk verflandige Mannen voor eene Henaelfehe Openbaaring erkend
hebben; doch weet , te uwer opbeuringe, dat gy, daar
uwe beginzels zo opregt en goed waren, het misnoegen
der Goden niet op uwen halze gelaaden hebt. — Mr.
HUME 't geen ik u te zeggen heb zal min behaagen, dewy' het ontzaglyk , maar regtvaardig , is. — Weet dam,
dat hy, die het beftaat de Leerftellingen van Godsdienst
en Zedelykheid in wanagting te bre,ngen, elk redelyk beginzel van Geloof in zyn hart verkragt , en een vyand is
van GOD en- Menfchen. De bekwaantheden , myn Heer,
u gefchonken , waren groot, en zouden, wel aangewend ,
hoogstnuttig voor het Menschdom hebben kunnen weezen: doch die gaven u, in eene zet groote maate toegedeeld , misbruikte gy op de laagfle wyze , en wendde ze
aan tot verderf. Daar gy denkbeelden . voortplantte, ftroOkende met de zedelooze bedryven eener bedorvene Wereld , "benadeelde gy de Maatfchappy grootlyks , en
door de hand te leenen 'aan de vermaaken der ongeboncienen ,. waart, gy; om zo te fpreeken, een koppelaar van 't
Menschdom aan de Ondeugd. Gy hebt het natuurlyk vermogen.- om te oordeelen in uw eigen geest omgekeerd, en door drogredenen uw Rede verbysterd, en eindelyk bet gezond Verfland weg geredeneerd: groote dingen over 't hoofd ziende, en op kleine than blyvende, zyt
gy een Twyfelaar geworden door ligtgeloovigheid.
Uw Naam , uw Roem werd opgehemeld door de toejuiching
van een Wergild, overmaatig gefteld op deeze beginzels en
fchraale befpiegelingen. Dezelve zwol als een opgeblaazen
waterbel by flat weer in de lugt vlottende , doch die ten
laatften moet barften, doordien ze van binnen geheel ledig
is. Met myne Roede ontdek ik uwe Beginzels en uw Gedrag; en leer uzelven ten vollen kenuen.
Beef op
dit vooruitzigt , en weet ,ciat by, die de vermeteiheid heeft,
om de grondbeginzelen van Godsdienst en Zedelykheid in
twyfel te trekken, gedreeven door zodanige beweegredenen
als u aanfpoorden, het misnoegen der Goden niet ontgaan
kan , fchoon hy de toejuiching der Menfchen wegdraage.
V. MEL. MANGELW. NO. 15.

Aaa

Mr.
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Waar ben ik? — On getwyfeld in een nog onbezogt
Gewest. — De kragt van de beginzels der Twyfelaarye
p oint my nit niet te ftaade. Ik moet , myns ondanks,
triple eigene dwaashetd ontdekken en gelooven , en myne
inoode verleidingen betreuren.
Gewaande Wysbegeerte ! hoe ydel zyn uwe droomen — 6 Dat het my
vergund ware in de Wereld terug te keeren, om de valfche
Stellingen, eenmaal door my yverig verdeedigd, te herroe,
pen. Eene taak, welke ik thans aanzie, als zo noodzaakiyk , als dezelve my eertyds onaangenaadt voorkwam.
MERCURIUS.

't Geen. gy zo ernftig verlangt , is buiten de magi der GO,'"
4en u te vergunnen. 't Noodlot heeft het anders befchikt,
Schimmen , eenmaal den Styx svergewtaren, kunnen
noon wederkeeren.

TREURZANG GP OEN VLRSLAAGEN HELD.

Vertaald uit een oud Handfchrift.
SE D O.

acne huilende wervelwinden ruifchen tangs de .wycle.

vfi vIhkten; de vliegende wolken zyn in de Lugt veriameld ; het azuur Hemelgewelf is van alle neVels gezuiverd;
geen damp of voile mist rust op de heuvels, noch verfpreid
zich fangs de valeien. De Beekies kabbelen met een zagt
geruisch ; zy firelen , langzaam voortr011encle, het gehoor
gelylt het liefelyk geluid der Nagtegalen; en echter overtreft
bet gezang van Ripo nog verre dit verrukkend geluid.
Gy zyt het Ripo, die de verflagenen beweent. 1k hoorde
, en de treurtonen uwer zangen deden my vrezen, dat
'er een Held gevalled was. Gy betreurt de fterken, en de
Heiden zyn de voorwerpen uwer Gezangen.
Ripo, eenzame Treurzanger,, waarom dwaalt gy
door de ftille Velden ? waarom doet gy de digte Bosfchen
door uwe klagende tonen ruifchen als door een wervelwind ? waarom doer gy me de Borst kloppen, en vervult
mytien boezem met angst? — Uwe gezangen zyn voor de
verflagenen; en het geluid uwer kermende tonen voor de bewoners der nare Graffpelonken. Voor wien zyn deze
'11;z4urzange,n hier, ouglent de Valeieu des dods ? waarom,
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lien uwe ogee als
tilte traandruppelen?
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befproeijende uwe wangen met
RIPO:

1k doorwandel de Valeien der Doderi , en ik beznek ■;1
'raven der Heiden, Myne tranen zyn voor de gefloryenen,
en myne gezangen voor die rusten in de donkere Grafkelviers. Drako, de field, is gevallen zyn vuist was
fleck, zyn zwaard glinrcerde. Hy wethflond bet onwar
des Oorlogs, gelyk ene Rots het gei.veld der flormvvinden ;
nochtans is by gevallen , en zyn val is gelyk mai dien van
enen eerwaardigen Eikenboom, by is wider het getal der
verflagen Heiden. Sterk waart gy, 6 Drako! en gy
fchitterde onder de zonen van Mars , als de glans van Febus
onder het ontelbaar geflarnte. Maar gy zyt gevallen; en
de zoon des Treurgezangs zit op uwe cenzame zark.
bezoekt de Me plaats uwer ruste , de eenzame waning
Van uw nahr verblyf. De Graven finite]] zyneri I.Akgalm o
daar de item, door de feheuren heendringende, zich vermengt met bet ftof der doden; terwyl eel] gedeelte, van d6
heuvels terug val!ende, de Valeien vervult.
Drako is gevallen , by is niet mecr onder het getal der
Helder], dan., alleen in dat der verfiagenen.
Sterk waart gy , 6 Drako ! owe vuist befloot magt two.
zwaard- befebikte u Neil; Man by.Man, en Held by Held,
moest-bukken. 'voor deszelfs fcherpte. Schrik ging voor u
tiit, eri greep uwe tegenpartyders in het haste. bdj
denmoed wig vreesfelyk en geweldig waren de flagen van
Owen arm. Gelyk de Herfst de Velden met bladers bezaait
bezaaide gy die Met dude lichathen in den flryd. Uw uaam
Was grunt zelfs onder uwe Vyanden; en owe daden waren beroemd ()rider Owe tegenpartyders. Vreesfelyk was owe
toorn in den kryg en verfehrikkelyk uw gezieht , Warned
gy owe Vyanden de kragt van uwen atm deedt gevoelen.
Bran° Was ow Tegenpartydcr; mating was zyn arm, en
bet geweld van zyn zwaard *as als de kragt van den
nochtans moest by hukken vooi bet gewigte uwer flagen o
gelyk bet riet near het gel)laas van enen geweldigen florn2Wind. Hy surest vIngten voor uwen Heldenmoed , gelyk
een vale novel your de tniichende wervelwindcn. Het your
uwer gramichap verteerde uwe Vyanden , gelyk een ontaoken vlarn de droge Velditoppelen; en bet celuid uwer ftemme verfchrikte.den moedigffen, gelyk felle donderflagen het
hart verl'e_hrikken van tun eenzamen Reizigcr.
Verkwikkelyk WU,
aanzien , wanneer dd rEofni (1(1.
A a
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Oorlogs geweken was, dan was uw gezicht, gelyk nal eel
fchonen Morgenflond , die op even akeligennagt volgt. Uwe
gangen waren liefelyk op de Bergen , en uwe aankomst,
gelyk aan komfte der verkwikkelyke Lente. letters borst
zwelde van blydfchap, wanneer by u moot aanfchouwen,
en gy waart gezegend in de harten van alien, die deugd
betninnen.
Dit waart gy eertyds , 6 Drako; maar nu, nu is uwe
akelige mooning in bet flof, uwe verblyfplaats is by de
Schimmen , en ene dikke duisternis heerscht in'uwe woningen.
Vol glans waart gy, maar nu zyt gy met ftof
Gy waart verheven; maar nu zyt gy laag.
overdekt.
Gy waart de fchrik uwer Vyanden, en nu word gy
het aas van verachtelyke wormen. Van droefheid zyn nu
de hart-en overftelpt, die gy voorheen met blydfchap vervuldet. — Gy waart het .voorwerp en de wensch alter, die
deugd beminnen; — de bron van roem en luister; de heroemdfte ander de Heiden; en uw glans was als die der
tonne, wanneer ze hare flralen afzend van even glarkryken
Hemel. Maar nu word alle uw luister met zwarte kluiten
overdekt, en befloten in het eeuwig zwygend graf.
Onbepaald was uw Heldenmoed, en nu ligt gy in ene bekrornpe , in ene akelige , Grafkelder! — Uw Heldenmoed
bond op, uw_ arm is niet meer gedugt, alle uwe dapper,
heid is befloten in uwe eenzame verblyfplaats! „ Flier
„ ligt de Held Drako, Hy, die door gene flerkte to bepa„ len was, ligt nu in dozen engen ounrek:befloten, — Hy
,, is dapper gevveest, Hy is gevallen, en het ftof ontvangt
Dit is het alles,
„ nu zyne gezegende beenderent"
arydbaare Held ! dit is het , 6 Drako! dat we nu alleen
V:171 u nog kunnen zeggen.
Ripo, -de zoon des Treurgezangs „ zit op uw graf. Hy
hetreurt u door de wyken der doden.. De braven otitlasten
hunnen fnikkenden hoezem op uwe kille grafzerk, befproeiSchreit vry
jende dezelve met zilte traandruppelen.
om den Held, 6 gy deugdzame ! maar Drako boort u niet,
by ligt reeds in bet midden van enen diepen doodflaap, gekluisterd am de banden van angstvalligbeich De dood heeft
hem omvat met twee uitgeteerde armen , die houd hem gehoeid
in ene fpelonk van vericbrikking, en de deuren van bet graf
opcnen zich voor gene klagten Stil is de eenzame verblyfplaats der doden; gcrust zyn hunne wocingen; zy liggen ongefloord tot dat die morgen aanbreekt, wanneer een
iedex uit yuen yzeren doodflaap zal ontwaen.
Rust
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Rust vry$ , 8 dappere Drako! van uwen arbeid! Slaap
fu vreda uwen flillen doodflaap, gy luister der He/den!
Blyf ongefthord in de binnenkameren des doods uw verblyf
;louden; en laat uw gezegend hoofd flil nederliggen in het
flof. Cy woont ook in de harten der braves, terwyl uwe
daden vereuwigd worden , en men den naam van Drako in
zegening zal vermelden ; tot dat die jongfle Morgenftond
aanbreekt, wanneer gy, nit uwe doodflaap ontwakende , de
regte beloning uwer werken zult ontvangen.
C. V. D. O.

DE WAARE ROEM EN GROOTHRID VAN DEN MENSCH GEsCHETST
IN HET BEDRYF VAN DEN CHINEESCHEN KEIZER HAMITI.

nAMITI, die bekend ftaat voor een der verflandiglie en braaflie van China , keerde , naa groote voordeelen op
de Tartaaren behaald te hebben , weder te Nankin , om daar
de voordeelen zyner overwinning te Imaaken. Eenige dagen
zich te dier Stede onthouden hebbende, verwagtte het Volk,
zeer gefleld op luidrugtige vreugdebetooningen , dat hy zyne
zegepraalende intrede zou doen, Haar de gewoonte der Chineefche Keizeren. — Het morde. — Hun misnoegd gemor
kwam HANIITI ter p ore. - Hy berninde zyn Volk, en was
genegen alles te doen tot vervulling hunner redelyke begeerten. Hy liet het Volk verzekeren , dat hy ten oogmerk halt,
op Pet naastvolgcnd groote Feest , een der fehoonfle zegepraa.
len te vertoonen ooit in China aanI,chouwd.
1-let Volk verhengdo zich over dit wootd des Keizers, en
verieheen, ten beflemden dage, in groote menigte, voor de
roorten van het Paleis , vol van eene brandende begeerte om
die zegepraal te aanfehouvven. Eenigen tyd wagtte het zonder
eenige dier toebereidzelen te zien ,welke , meest altoos, zuike
grootiche vertooningen voorgaan. De Lantaarn met duizend
Eaten was nog niet uitgehangen, geen Vuurwerken waren
in gereedheid. Een nieuw gemor rees 'er onder de
menigte over dit marten. Wanneer het, te midden van het
teilthalZend ongeduld , de poorten van het Paleis zag opengaan , en den Keizer zelve te voorrehyn treeden : niet uitgedoseht in Cchitterend praalgewaaci; maar eenvoudig gekleed:
gevola-ci door de tIlnden , de Kreupelen en de Vreemdelingen
der Stad alle in nieuwe kleederen , en met een geldbeurs in
de hand, genoegzaam voorz;en om hun een jaar het noodig
onderhoud te verzorgen. Het Volk ftondt , in den cerflen opflag verrtomd : doch ontdckte welhaast de wysheid van hunen Vorst, die hun leerde , dat Dcugd te bevorderen, en Menfchen
A elukig te MaakeTh, ha toPpzul cis V47i iltilsclayken R05111 en
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